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ВСТУП 

 

Управління – це ітераційний та інтеграційний процес, за 

допомогою якого підприємці організовують підприємства, організації, 

корпорації тощо. Менеджери управляють цими підприємницькими 

структурами шляхом постановки цілей та розробки способів їх 

досягнення. Процес управління здійснюється за етапами та розглядається 

за основними сферами діяльності. Процес менеджменту передбачає 

виконання певних функцій, таких як прогнозування та планування; 

організація (створення організаційних структур); стимулювання 

(мотивація); координація, контроль та аналіз. Ці первинні функції 

об’єднані процесами комунікацій і прийняття управлінських рішень. 

Кожна управлінська функція також є процесом, тому що складається із 

серії взаємопов’язаних дій. Для реалізації тієї чи іншої функції 

застосовують різні методи. Наприклад, проводити прогнозування 

показників діяльності підприємства, показників ринку тощо можна за 

допомогою статистичних та/або експертних методів. При цьому 

найчастіше використовують відповідні технічні засоби – комп’ютери, 

програмні продукти, Інтернет, засоби зв’язку та ін. Таким чином, 

менеджмент об’єднує різні складові управлінської діяльності в єдине 

ціле. 

Вирішення проблем управління пов’язано зі значними труднощами, 

оскільки поряд з процесами, які піддаються кількісним вимірам 

(наприклад, витрати ресурсів у кількісному й вартісному вираженні), є й 

такі, що не піддаються кількісній оцінці, наприклад, вплив того чи іншого 

фактору на попит на продукцію, ефективність діючих методів управління 

та ін. Аналіз і оцінка цих явищ можливі лише після тривалого 

експериментування з подальшою математичною обробкою отриманих 

результатів. Наявність теоретичних знань методів та технологій 

управління, а також практичних навичок розв’язання задач в межах 

реалізації кожної функції управління є обов’язковою умовою 

ефективного управління поряд з іншими необхідними для цього 

властивостями управлінця (наприклад, психологічні, комунікаційні 

здібності тощо).  
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Лабораторні заняття, як і інші види практичних занять, є середньою 

ланкою між поглибленою теоретичною роботою на лекціях і 

застосуванням знань на практиці.  

Лабораторні роботи з курсу «Сучасна теорія управління» 

побудовані на єдиній методичній основі – це поєднання теоретичного та 

практичного матеріалів з основ управління підприємницькою діяльністю.  

Метою проведення лабораторних робіт є закріплення знань 

теоретичного матеріалу з основ управління підприємством та здобуття 

студентами навичок розв’язання задач управління. 

Мета лабораторного практикуму «Сучасна теорія управління 

підприємством» – це подання теоретичного матеріалу за окремими 

напрямками, які пов’язані з реалізацією основних функцій управління, а 

також представлення множини практичних задач, які постійно 

розв’язуються менеджерами при управлінні підприємством.  

Таким чином, в результаті виконання лабораторних робіт студент 

повинен систематизувати, закріпити, розширити теоретичні знання з 

курсу «Сучасна теорія управління», навчитися розв’язувати окремі задачі 

управління, робити висновки за результатами аналізу економічних умов 

функціонування підприємства, розробляти рекомендації щодо зміни цих 

умов та підвищення ефективності підприємницької діяльності. 

Лабораторні роботи виконуються згідно з навчальним планом 

дисципліни «Сучасна теорія управління» підготовки студентів першого 

бакалаврського рівня з галузі знань 12 – «Інформаційні технології» за 

спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». 

Виконання кожної лабораторної роботи студентом передбачає: 

 його ознайомлення з методичними вказівками з її виконання;  

 вивчення та підсилення знань відповідних розділів дисципліни 

«Сучасна теорія управління»;  

 розв’язання множини практичних задач за темами, що 

вивчаються в межах цієї дисципліни; 

 розробка висновків за результатами роботи. 

У кожній роботі теоретичного матеріалу подається більше, ніж 

потрібно для виконання практичної частини. Це робиться для того, щоб 
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показати більш широкий спектр питань, проблем та задач, які 

вирішуються на практиці управлінцями різних рівнів.  

Одна лабораторна робота охоплює множину задач, що розв’язуються 

в межах реалізації однієї з основних функцій управління або розв’язання 

яких необхідно для підтримки цих функцій.  

Виконання лабораторного практикуму базується на знаннях 

програми Microsoft Excel. Прийоми і методи обробки вихідних даних 

використовують різні інструментарії MS Excel (застосування формул при 

розрахунках, установка фільтрів при угрупованні даних, побудова 

графічних зображень вихідних і розрахункових даних тощо). 

Невід’ємною частиною виконання кожної лабораторної роботи  є 

формування висновків, які робляться за результатами розв’язання кожної 

задачі та за результатами всієї лабораторної роботи. 

Результати виконання лабораторних робіт надаються студентом до 

захисту на комп’ютері. До захисту обов’язково подається звіт про 

виконання роботи у роздрукованому вигляді, він оформляється згідно зі 

стандартами оформлення навчальної документації НТУ «ХПІ». Під час 

захисту лабораторної роботи студент повинен відповісти на будь-яке 

запитання щодо змісту роботи та порядку її виконання. Лабораторні 

роботи оцінюються за 5-ти бальною національною шкалою та шкалою 

ECTS. Оцінки за виконання лабораторних робіт входять до модульних 

оцінок, на основі яких, в свою чергу, формується підсумкова оцінка 

дисципліни. 

Лабораторний практикум включає п’ять частин, які охоплюють 

п’ять лабораторних робіт. 

Кожна лабораторна робота передбачає: 

– ознайомлення з метою та задачами лабораторної роботи; 

– вивчення або повторення теоретичного матеріалу, який наведено 

в розділі «Теоретична частина»; 

– виконання практичних завдань та розв’язання задач у 

послідовності, що наведена у розділі «Практична частина»; 

– оформлення звіту після закінчення виконання лабораторної 

роботи згідно з правилами розділу «Порядок виконання лабораторної 

роботи»; 
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– підготовка відповідей на контрольні питання для оцінювання 

знань студента, які надано у розділі «Контрольні питання». 

У кожній лабораторній роботі представлено розділ «Літературні 

джерела», в якому наведено перелік наукової літератури (джерел 

інформації), де висвітлюються питання за тематикою лабораторної 

роботи. В теоретичній та практичній частинах кожної лабораторної 

роботи є посилання на відповідні джерела. Це допоможе студентам 

самостійно вивчати окремі питання щодо управління підприємством та 

поглиблювати свої знання з дисципліни «Основи теорії управління». 

Слід зауважити, що деякий матеріал у вигляді рисунків подано у 

російськомовному вигляді. Це пов’язано з тим, що розрахунки ведуться в 

русифікованій версії MS Excel, а також використовується матеріал з 

російськомовних джерел.  

 

Лабораторна робота 1 «Розробка організаційної структури 

підприємства» включає теоретичний матеріал з основ організації 

управління підприємством – побудови організаційних структур. У 

теоретичній частині наведено: обґрунтування необхідності побудови 

організаційних структур як реалізації основної функції управління; 

класифікація організаційних структур; опис та аналіз особливостей 

використання окремих типів організаційних структур; опис офісних 

додатків для проектування організаційних систем – MS Office 

(інструментарій SmartArt) та MS Visio, опис систем моделювання САSE 

Rwin Process Modeler, ARIS та Business Studio. У практичній частині 

показана послідовність побудови організаційних структур за допомогою 

різних програм. Наведено детальний опис використання можливостей 

(функцій, додатків) систем моделювання для управлінських задач. 

Студент повинен спроектувати організаційну структуру або свого 

умовного підприємства, або підприємства, опис якого подано в розділі  

«Порядок виконання лабораторної роботи», використовуючи різні 

інструменти проектування. 

 

Лабораторна робота 2 «Планування діяльності підприємства» 

включає матеріал, що охоплює процес планування як одну з основних 
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функцій управління. У теоретичному матеріалі надано: сутність та 

особливості планування в сучасних умовах, систему класифікації планів, 

визначення основних видів планів; процес розробки виробничої програми 

та визначення її місця в процесі планування; методи планування; процес 

розв’язання задач планування та аналіз на чутливість оптимальних 

рішень за допомогою MS Excel. У практичній частині розглянуто 

розв’язання типових задач планування як задач лінійного програмування 

в MS Excel, а саме: задача формування виробничої програми та задачі 

управління ресурсами, задача складання штатного розкладу, транспортна 

задача, задача про суміш, задача розподілу ресурсів – визначення 

інвестиційного портфеля та вибір партнерів. Тут наведено приклади 

розробки пропозицій щодо змін економічних умов ведення бізнесу на 

основі аналізу розроблених планів. 

 

Лабораторна робота 3 «Обробка даних і аналіз діяльності 

підприємства» включає теоретичний матеріал, в якому відображено такі 

питання: сутність аналізу господарської діяльності підприємства, види 

аналізу господарської діяльності та їх класифікація, процеси проведення 

АВС-аналізу і XYZ-аналізу, аналізу беззбитковості. У практичній частині 

розглядається послідовність розв’язання задач обробки даних в MS Excel, 

процеси аналізу результатів діяльності підприємства на основі АВС-

аналізу, XYZ-аналізу, проведення аналізу на основі їх комплексного 

застосування; аналіз витрат та беззбитковість. Наведено приклади 

розробки управлінських рішень на основі результатів проведених різних 

видів аналізів.   

 

Лабораторна робота 4 «Прогнозування діяльності підприємства» 

включає теоретичний матеріал, який розкриває такі питання: сутність 

прогнозування як невід’ємної частини процесу управління та його 

необхідність для реалізації функції планування; принципи та процес 

прогнозування; класифікація методів прогнозування; особливості 

застосування окремих методів прогнозування на практиці. В практичній 

частині надано опис розв’язання різних типів задач прогнозування та 

алгоритми розробки прогнозів на основі обробки статистичної інформації 
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в MS Excel за допомогою таких методів: ковзного середнього, 

експоненціального згладжування, побудови регресійної моделі; на основі 

аналізу часового ряду. Надано пояснення використання того чи іншого 

методу, приклади аналізу прогнозів та розробки на їх підставі 

управлінських рішень. 

 

Лабораторна робота 5 «Розв’язання фінансових задач» включає 

теоретичний матеріал щодо основ фінансової математики, що 

використовується для розв’язання задач з кредитних та депозитних 

операцій. У практичній частині наведено: послідовність розв’язання 

множини задач за депозитними та кредитними операціями за допомогою 

фінансових функцій MS Excel; процеси побудови кредитних 

калькуляторів та розробка сценаріїв вкладення грошей; розв’язання задач 

за розрахунками амортизаційних відрахувань з використанням різних 

методів амортизації (лінійний метод, метод суми чисел, метод 

фіксованого зменшення залишку, метод подвійного зменшуваного 

залишку, метод подвійного відсотка із залишком, що знижується), аналіз 

результатів та доцільність використання того чи іншого методу на 

практиці для конкретних економічних умов. 
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1 Лабораторна робота  

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета роботи: набуття навичок розробки та аналізу організаційних 

структур підприємств. 

 

Завдання.  

1. Вивчити типи організаційних структур. 

2. Провести аналіз особливостей управління підприємствами з 

різними типами організаційних структур. 

3. Побудувати організаційні структури підприємства в різних 

офісних додатках MS Office (інструментарій SmartArt) та MS Visio, в 

системах моделювання СА ERwin Process Modeler, ARIS, Business Studio. 

4. Провести порівняльний аналіз процесів побудови організаційних 

структур за допомогою офісних додатків та систем моделювання. 

 

1.1 Теоретична частина 

 

1.1.1 Типи організаційних структур 

Кожен тип підприємства має свої особливості з точки зору 

організації процесу управління відповідно до його автоматизації. 

Ефективне управління підприємством, проектування або розвиток 

корпоративної інформаційної системи підприємства вимагає мати 

структуру, яка відображала б механізми й принципи взаємозв’язку різних 

підсистем підприємства в межах одного бізнесу. За допомогою методів 

візуального моделювання різних областей діяльності можна ефективно 

аналізувати проблеми в управлінні та оптимізувати загальну структуру 

бізнесу або окремі бізнес-процеси. Оскільки процес управління має 

ієрархічну структуру і включає кілька рівнів за напрямками діяльності 

(наприклад, виробництво, збут, постачання, фінанси та ін.), які, в свою 

чергу, включають відповідні бізнес-процеси, в більшості підходів 
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закладено принцип послідовної декомпозиції – від загального до 

конкретного. Такий підхід називають структурним [1, 2].  

Декомпозиція діяльності підприємства починається з виявлення 

місії, цілі, підцілей і заходів щодо їх досягнення, до яких можуть 

належати проекти, програми, функції і т. д. Потім вони поділяються на 

процеси, які, в свою чергу, також поділяються. В результаті формується 

ієрархічна структура моделей багатофункціонального використання. 

Організаційна структура підприємства – це системоутворюючий 

елемент підприємства як цілісного організму, що визначає його 

функціонування. Вона містить ієрархію підпорядкування і зв’язку 

структурних одиниць, які реалізують виробничі бізнес-процеси. Саме 

організаційна структура визначає ефективність бізнес-процесів, якість 

кадрового потенціалу, пов’язує в єдиний системний процес управлінські 

та підприємницькі функції, реалізовані підприємством в рамках бізнесу. 

Вона призначена для розуміння принципів взаємодії між підрозділами 

підприємства і відображає формальні відносини і взаємозв’язки. 

Структури управління на багатьох сучасних підприємствах були 

побудовані відповідно до принципів управління, сформульованих ще на 

початку ХХ століття. Найбільш повне формулювання цих принципів дав 

німецький соціолог Макс Вебер (концепція раціональної бюрократії) [3]: 

 принцип ієрархічності рівнів управління, при якому кожен 

нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому; 

 принцип відповідності повноважень і відповідальності 

працівників управління місцю в ієрархії;   

 принцип поділу праці на окремі функції і спеціалізації 

працівників за виконуваними функціями;  

 принцип формалізації і стандартизації діяльності, що 

забезпечує  однорідність виконання працівниками своїх обов’язків і 

скоординованість різних завдань; 

 принцип безособовості виконання працівниками своїх функцій;   

 принцип кваліфікаційного відбору, відповідно до якого прийом і 

звільнення з роботи здійснюється в суворій відповідності до 

кваліфікаційних вимог.  
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Організаційна структура, побудована відповідно до цих принципів, 

отримала назву ієрархічної, чи бюрократичної структури. 

На практиці застосовують такі моделі : 

 лінійна модель: кожен керівник забезпечує керівництво нижчим 

підрозділами за всіма видами діяльності; 

 функціональна модель: «один підрозділ = одна функція»; 

 лінійно-функціональна модель: ступінчаста ієрархічна; 

 процесна модель: «один підрозділ = один процес»; 

 матрична модель: «один процес або один проект = група 

співробітників з різних функціональних підрозділів»; 

 дивізіонна; 

 змішана; 

 модель, орієнтована на контрагента: «один підрозділ = один 

контрагент (клієнт або клієнтська група, постачальник, підрядник та 

інше), модель застосовується тоді, коли ринок контрагента обмежений. 

Наприклад, якщо число споживачів сильно обмежено, доцільно 

застосувати модель, орієнтовану на клієнта або клієнтську групу: «один 

підрозділ = один клієнт». 

Приклад класифікації структур наведено на рис.1.1. [4]. 

У лінійній структурі управління кожен керівник забезпечує 

керівництво нижчим підрозділами за всіма видами діяльності (рис.1.2). 

Переваги – простота, економічність, гранична єдиноначальність. 

Основний недолік – високі вимоги до кваліфікації керівників. На 

практиці не використовується у явному вигляді. 

Функціональна організаційна структура – це зв’язок 

адміністративного управління із здійсненням функціонального 

управління (рис.1.3). Тут порушений принцип єдиноначальності і 

ускладнена координація. Практично вона не використовується. 

Лінійно-функціональна структура – це структура, в якій лінійні 

керівники є єдиноначальниками, а їм надають допомогу функціональні 

органи (рис.1.4). Лінійні керівники нижчих ступенів адміністративно не 

підпорядковані функціональним керівникам вищих ступенів управління. 

Ця структура здобула найбільше поширення на практиці. 
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Рисунок 1.1 – Класифікація організаційних структур управління 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Лінійна структура управління 
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Рисунок 1.3 – Функціональна структура управління 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Лінійно-функціональна структура управління 

 

Основи лінійно-функціональних структур становить так званий 

«шахтний» принцип («принцип колодязя») побудови і спеціалізації 

управлінського процесу за функціональними підсистемам організації 

(маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал і т. 

д.). За кожною підсистемою формується ієрархія служб («шахта» або 

«колодязь»), що пронизує всю організацію від верху до низу (рис.1.5).  

Результати роботи кожної служби оцінюються показниками, що 

характеризують виконання ними своїх цілей і завдань. Відповідно 

будується і система стимулювання і заохочення працівників. При цьому 

кінцевий результат – ефективність і якість роботи організації в цілому – 

стає нібито другорядним, вважається, що всі служби тією чи іншою 

мірою працюють на його одержання. Подібні структури базуються на 

лінійних повноваженнях. 
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Рисунок 1.5 – Лінійно-функціональна структура управління [2] 

 

Лінійні повноваження – це повноваження, які передаються 

безпосередньо від начальника до підлеглого і далі до інших підлеглих 

(ієрархія рівнів управління). Важлива особливість такої структури 

полягає в єдиноначальності і ланцюгу команд. В основі подібних 

структур лежить принцип функціональної департаменталізації (процес 

поділу організації на окремі елементи, кожний з яких має свою чітко 

визначену, конкретну задачу і обов’язки). Конкретні характеристики і 

риси діяльності підрозділу відповідають найбільш важливим напрямкам 

діяльності всієї організації. Сукупність лінійності повноважень і 

функціональної департаменталізації в лінійно-функціональній структурі 

забезпечує переваги і недоліки такого типу структур. 

Переваги: 

 чітка система взаємних зв’язків всередині функцій і у 

відповідних їм підрозділах; 

 чітка система єдиноначальності – один керівник зосереджує в 

своїх руках керівництво всією сукупністю функцій, складових діяльність; 

 чітко виражена відповідальність; 

 швидка реакція виконавчих функціональних підрозділів на прямі 

вказівки вищих керівників. 
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Недоліки: 

 в роботі керівників практично всіх рівнів оперативні проблеми 

(«текучка») домінують над стратегічними; 

 слабкі горизонтальні зв’язки між функціональними підрозділами 

породжують тяганину і перекладання відповідальності при вирішенні 

проблем, що вимагають участі декількох підрозділів; 

 мала гнучкість і пристосовність до зміни ситуації; 

 критерії ефективності і якості роботи підрозділів і організації в 

цілому різні і часто взаємовиключні; 

 велика кількість рівнів управління між працівниками, які 

випускають продукцію, і особою, яка приймає рішення; 

 перевантаження керівників верхнього рівня; 

 підвищена залежність результатів роботи організації від 

кваліфікації, особистих і ділових якостей вищих керівників. 

Можна зробити висновок, що в сучасних умовах недоліки 

структури переважують.  

Процесна модель. Витоки концепції управління процесами ведуть 

до теорій управління, розроблених ще в XIX столітті. У 80-х роках XIX 

століття Фредерік Тейлор запропонував менеджерам використовувати 

методи процесного управління для найкращої організації діяльності. На 

початку 1900-х років Анрі Файоль розробив концепцію реінжинірингу – 

здійснення діяльності відповідно до поставлених завдань шляхом 

отримання оптимальної переваги з усіх доступних ресурсів (рис.1.6). 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Процесна організаційна структура 
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Процесні системи будуються на базі декількох базових принципів: 

 об’єднання процедур: виконувані різними співробітниками 

операції інтегруються в одну, тобто відбувається горизонтальне 

стиснення процесу. Якщо не вдається привести всі кроки процесу до 

виконання однієї роботи, то створюється команда, що відповідає за цей 

процес; 

 нерозривної послідовності: кроки процесу виконуються в 

природному порядку, робота виконується в тому місці, де це доцільно, 

змішаними групами, що складаються з працівників різної предметної 

(функціональної) належності або спеціалізації; 

 принцип власника процесу: уповноважений менеджер забезпечує 

єдину точку контакту, він відіграє роль буфера між складним процесом і 

замовником, і веде себе з замовником так, нібито він відповідальний за 

весь процес; 

 самостійності вибору: виконавці приймають самостійні рішення 

і несуть відповідальність за отримання заданого результату діяльності; 

 горизонтального контролю: якість результату перевіряється 

його споживачем – наступним елементом процесного ланцюга; 

 принцип системності (цілісності) управління: управління 

витратами відбувається за місцем їх виникнення, система управління 

витратами будується спільно з організаційною структурою, без відриву 

від діяльності, «один процес – один підрозділ – один бюджет».  

Переваги процесних структур: 

 чітка система взаємних зв’язків всередині процесів і у 

відповідних їм підрозділах; 

 чітка система єдиноначальності – один керівник зосереджує в 

своїх руках керівництво всією сукупністю операцій і дій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети і отримання заданого результату; 

 наділення співробітників повноваженнями і збільшення їх ролі в 

роботі компанії приводить до значного підвищення їх віддачі; 

 швидка реакція виконавчих процесних підрозділів на зміну 

зовнішніх умов; 
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 в роботі керівників стратегічні проблеми домінують над 

оперативними; 

 критерії ефективності і якості роботи підрозділів і організації в 

цілому узгоджені і сонаправлені.  

Недоліки процесної структури: 

 підвищена залежність результатів роботи організації від 

кваліфікації, особистих і ділових якостей рядових працівників і 

виконавців. 

 управління змішаними у функціональному сенсі робочими 

командами – більш складне завдання, ніж управління функціональними 

підрозділами; 

 наявність у команді декількох людей різної функціональної 

кваліфікації неминуче призводить до деяких затримок і помилок, що 

виникають при передачі роботи між членами команди. Однак втрати тут 

значно менші, ніж при традиційній організації робіт, коли виконавці 

підпорядковуються різним підрозділам компанії. 

Матрична модель. Матричні структури поєднують принципи 

побудови функціональних і процесних систем. У цих структурах існують 

жорстко регламентовані процеси, що знаходяться під управлінням 

менеджера процесу [3]. Діяльність здійснюється працівниками, які 

перебувають в оперативному підпорядкуванні менеджера процесу і в 

адмн підпорядкуванні керівника у функціональному «колодязі» (рис.1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Матрична структура 
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По суті, роль менеджера процесу полягає в координації дій 

всередині процесу. Подібне рішення, з одного боку, в повному обсязі 

реалізує переваги процесного підходу, а з іншого боку, не повністю 

усуває недоліки функціональної системи. На практиці матричні 

структури добре застосовуються для організації управління проектною 

діяльністю і мало підходять для регулярного менеджменту, оскільки 

містять у своїй природі деяке протиріччя між процесами та функціями. 

Проектні структури – це структурні утворення, які покликані в 

умовах обмежень за витратами, термінами і якістю робіт вирішувати 

поставлене завдання (проект). Строго кажучи, спеціальні проектні 

структури управління застосовуються до великомасштабних проектів 

(рис.1.8). Спеціальні проектні структури управління (проектний офіс) 

створюються на час реалізації проектів.  

 

 
 

Рисунок 1.8 – Матрична структура управління за проектами [2] 
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На верхньому рівні управління здійснюються централізовані 

функції (наприклад, облік, маркетинг, стратегічне планування і т.д.), всі 

завдання, прямо пов’язані з виконанням проекту, вирішуються на рівні 

проектного офісу. До складу тимчасових груп включають необхідних 

фахівців: інженерів, бухгалтерів, керівників виробництва, дослідників, а 

також фахівців з управління.Досить часто діяльність підприємства 

розглядається як сукупність виконуваних проектів, кожен з яких має 

фіксований початок і закінчення. Під кожен проект виділяються трудові, 

фінансові, промислові і інші ресурси, якими розпоряджається керівник 

проекту. Кожен проект має свою структуру, і управління проектом 

включає визначення його цілей, формування структури, планування і 

організацію робіт, координацію дій виконавців. Після виконання проекту 

структура проекту розпадається, її компоненти, включаючи 

співробітників, переходять у новий проект або звільняються.  

Переваги: 

 комплексний підхід до реалізації проекту, вирішення проблеми; 

 концентрація зусиль на вирішенні однієї задачі, на виконанні 

одного конкретного проекту; 

 більша гнучкість структури; 

 активізація діяльності керівників проектів і виконавців в 

результаті формування проектних груп; 

 посилення особистої відповідальності конкретного керівника як 

за проект в цілому, так і за його елементи. 

Недоліки: 

 при наявності декількох організаційних проектів або програм 

проектні структури призводять до дроблення ресурсів і помітно 

ускладнюють підтримку і розвиток виробничого і науково-технічного 

потенціалу компанії як єдиного цілого; 

 від керівника проекту потрібно не лише управління всіма 

стадіями життєвого циклу проекту, а й облік місця проекту в мережі 

проектів даної компанії; 

 формування проектних груп, які не є стійкими утвореннями, 

позбавляє працівників усвідомлення свого місця в компанії; 
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 при використанні проектної структури виникають труднощі з 

перспективним використанням фахівців в даній компанії; 

 спостерігається часткове дублювання функцій. 

Ця структура має схожість з дивізіонною структурою. Головна 

відмінність – тимчасовий характер структурного утворення.  

Як підсумок, проекти реалізуються в кожній організації, але далеко 

не кожна володіє проектною організаційною структурою. 

 

Дивізіонна (філіальна) структура зображена на рис. 1.9 [2]. 

Дивізіони (філії) виділяються або за областю діяльності, або географічно.  

 

 

 

Рисунок 1.9 – Дивізіонна структура управління 

 

Дивізіонна структура управління орієнтуються на вироби, ринки 

збуту, регіони. При цьому забезпечується:  

 відносно велика самостійність керівників дивізіонів;  

Рада директорів 

Централізований підрозділ компанії 

1 

2 

N 

Відділ з продукту А 

(керівник) 
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(керівник) 
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(керівник) 

Відділ з ринку B 

(керівник) 

Відділ з ринку А 

(керівник) 

Відділ з регіону 2 

(керівник) 

Відділ з регіону 1 

(керівник) 
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 організація директивних зв’язків за лінійним принципом; 

 відносно потужне використання інструменту координації з 

технічною підтримкою; 

 швидка реакція на зміни ринку; 

 звільнення вищих керівників фірми від оперативних і рутинних 

рішень; 

 зниження конфліктних ситуацій внаслідок гомогенності цілей в 

дивізіоні. 

До числа недоліків цієї структури відносять: 

 відносно високі витрати на координацію через децентралізацію, 

аж до окремого фінансування з бюджету і системи розрахункових цін; 

 при децентралізації губляться переваги кооперації, що вимагає 

централізації виконання окремих функцій (НДДКР, постачання і т.д.). 

 

Змішані структури. Якщо застосовувати різні моделі організації 

діяльності в межах окремих бізнес-процесів, то можна використовувати 

переваги тієї чи іншої організаційної моделі [3]. При цьому для 

організації в цілому буде застосовуватися процесна організація основних 

структурних блоків, а в рамках окремих блоків можуть застосовуватися 

різні моделі. Наприклад, 

 для організації структурного блоку, що реалізує бізнес-процес 

розробки нових і вдосконалення існуючих продуктів, доцільно 

використовувати матричну структуру; 

 за певних умов для організації процесів відтворення ресурсів 

(залежність від монополістів-постачальників), відтворення засобів 

виробництва (використання підрядників для виконання робіт), 

просування і продажів (робота з обмеженими клієнтськими групами) 

доцільно використовувати моделі, орієнтовані на контрагента; 

 структура фінансових служб буде виглядати звичніше при 

функціональній організації. 

Вибір тих чи інших моделей залежить від специфіки і особливостей 

бізнесу [3]. 
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1.1.2 Інструменти проектування організаційних систем 

На сьогоднішній день існує велика кількість методологій і 

автоматизованих інструментів проектування організаційних систем на 

підставі процесного підходу.  

Ряд інструментів вбудовано в системи комплексної автоматизації 

діяльності підприємств, таких як BAAN, Oracle, SAP / R3 та ін.  

Серед найбільш популярних систем, що підтримують можливості 

проектування моделей бізнес-процесів і організаційних структур: ARIS 

(Scheer AG), BPWin / Erwin (Platinum Technology), Busines-Studio. 

Програмні продукти Busines Studio і ErWin пропонують приблизно 

однакову методику і інструментальні засоби, що використовуються для 

побудови організаційних структур. На початковому етапі пропонується 

побудувати модель бізнес-процесів, а потім визначити відповідальних за 

виконання того чи іншого процесу.  

В ARIS, навпаки, пропонується спочатку побудувати організаційну 

структуру, а потім призначати виконавців блоків бізнес-процесів, 

вибираючи їх з існуючої організаційної структури. Але в той же час 

засоби програмного комплексу ARIS дозволяють проектувати діаграму 

процесів і діаграму організаційної структури паралельно, інтерактивно 

змінювати як модель бізнес-процесів, так і модель організаційної 

структури, а крім того, розширити можливості проектування за рахунок 

попереднього планування розподілу відповідальності на етапі 

проектування моделі бізнес-процесів і обліку вже існуючих 

організаційних зв’язків. 

Слід зазначити, що процес проектування організаційної структури 

не автоматизовано ні в одній з розглянутих систем, а лише дозволяє 

розподілити відповідальність в інтерактивному режимі. 
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1.2 Практична частина 

 

1.2.1 Створення організаційної структури в MS Office 

За допомогою рисунків SmartArt в додатках Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 і 

Microsoft Office Word 2007 можна створювати організаційні діаграми 

(об’єкт SmartArt) і включати їх в робочі аркуші, презентації або 

документи [6]. 

 

1.1.1.1 Побудова організаційної структури за допомогою 

інструменту SmartArt 

1. На вкладці Вставка в групі Ілюстрації натисніть кнопку 

SmartArt (рис. 1.10). 

 
 

Рисунок 1.10 – Меню SmartArt 
 

2. У колекції Вибір рисунка SmartArt натисніть кнопку Ієрархія, 

після цього виберіть макет організаційної діаграми (наприклад, 

Організаційна діаграма), а потім натисніть кнопку ОК (рис.1.11). 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Вибір рисунка SmartArt 
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3. Для введення тексту виконайте одну з таких дій. 

 Клацніть всередині фігури у рисунку SmartArt і введіть текст. 

 Клацніть Текст в області тексту, а потім введіть необхідний 

текст. 

 Скопіюйте в буфер обміну текст з іншої програми або 

розташування, клацніть Текст в області тексту, а потім вставте його. 

ПОРАДА: якщо область тексту не відображається: клацніть 

Рисунок SmartArt. У контекстних інструментах Робота з рисунками 

SmartArt на вкладці Конструктор у групі Створити рисунок натисніть 

кнопку Область тексту. 

1.1.1.2 Додавання фігури до організаційної діаграми 

1. Клацніть Рисунок SmartArt, в який потрібно додати фігуру. 

2. Клацніть існуючу фігуру, яка розташована найближче до місця 

вставки нової фігури. 

3. У контекстних інструментах Робота з рисунками SmartArt на 

вкладці Конструктор у групі Створити об’єкт – клацніть стрілку 

Додати фігуру, а потім виконайте одну з таких дій (рис.1.12). 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Стилі SmartArt 

 

 Щоб вставити фігуру на тому ж рівні, що і виділена фігура, але 

перед нею виберіть команду Додати фігуру перед. 

 Щоб вставити фігуру на тому ж рівні, що і виділена фігура, але 

після неї виберіть команду Додати фігуру після. 

 Щоб вставити фігуру на один рівень вище виділеної фігури, 

виберіть команду Додати фігуру над. 
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Фігура займе рівень фігури, яка була виділена. У свою чергу, 

виділена фігура і всі фігури під нею перемістяться на один рівень вниз 

відповідно. 

 Щоб вставити фігуру на один рівень нижче виділеної фігури, 

виберіть команду Додати фігуру під. 

Нова фігура буде додана після інших фігур цього рівня. 

 Для додавання фігури помічника виберіть команду Додати 

помічника. 

Фігура помічника буде додана над іншими фігурами того ж рівня в 

графічному об’єкті SmartArt, але в області тексту вона буде 

відображатися після інших фігур цього рівня. Команда Додати 

помічника доступна тільки для макетів організаційної діаграми, але 

недоступна для макетів ієрархії, таких як Ієрархія. 

ПРИМІТКИ. 

  Незважаючи на те, що не можна автоматично з’єднати дві 

фігури верхнього рівня в макетах організаційних діаграм, таких як 

Організаційна діаграма, можна зімітувати цю дію, додавши фігури в 

рисунок SmartArt і нарисувати лінії, що з’єднують фігури. 

  Для відображення точкової лінії співвідношення між двома 

фігурами клацніть лінію правою кнопкою миші, а потім виберіть з 

контекстного меню команду Формат фігури. Клацніть Стиль лінії, а 

потім оберіть Тип пунктиру. 

  Щоб додати фігури з області тексту, помістіть курсор в 

початок тексту, куди потрібно додати фігуру. Введіть необхідний 

текст нової фігури, натисніть клавішу ENTER, а потім натисніть 

клавішу TAB для збільшення відступу для нової фігури або клавіші SHIFT 

+ TAB – для зменшення відступу. 

 

Для додавання допоміжної фігури натисніть клавішу ENTER в той 

час, коли допоміжна фігура виділена в області тексту. 

 

1.1.1.3 Зміна макета організаційної діаграми 

Макет зачіпає всі фігури нижче виділеної фігури. 

1. В організаційній діаграмі клацніть фігуру, до якої потрібно 

застосувати макет. 
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2. У контекстних інструментах Робота з рисунками SmartArt на 

вкладці Конструктор у групі Створити рисунок виберіть Макет, а 

потім виконайте одну з таких дій: 

 для вирівнювання по центру всіх фігур нижче виділеної фігури 

виберіть Стандартний; 

 для вирівнювання по центру виділеної фігури нижчих фігур і 

розташування цих фігур горизонтально по дві фігури в ряду клацніть Усі; 

 для розташування виділеної фігури праворуч щодо нижчих фігур 

і лівостороннього вирівнювання по вертикалі цих фігур виберіть 

Лівосторонній; 

 для розташування виділеної фігури зліва щодо нижчих фігур і 

правостороннього вирівнювання по вертикалі цих фігур виберіть 

Правосторонній. 

 

1.1.1.4 Зміна кольорів організаційної діаграми 

1. Клацніть рисунок SmartArt, колір якого потрібно змінити. 

2. У інструментах Робота з рисунками SmartArt на вкладці 

Конструктор у групі Стилі SmartArt натисніть Змінити кольори 

(рис. 1.13). 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Стилі SmartArt 

 

3. Клацніть потрібну комбінацію кольорів. 

ПОРАДА: при наведенні курсора на ескіз стає видно, як 

змінюються кольори у рисунку SmartArt. 

 

1.1.1.5 Застосування стилю SmartArt до організаційної діаграми 

Стиль SmartArt – це поєднання різних ефектів, наприклад, стилів 

ліній, рамок або тривимірних ефектів, які можна застосувати до фігур 

рисунка SmartArt для додання їм професійного, неповторного вигляду. 
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1. Клацніть рисунок SmartArt, стиль SmartArt якого потрібно 

змінити. 

2. У контекстних інструментах Робота з рисунками SmartArt на 

вкладці Конструктор у розділі Стилі SmartArt виберіть потрібний стиль 

SmartArt. Щоб переглянути додаткові стилі SmartArt, натисніть кнопку 

Додаткові параметри. 

ПРИМІТКА: при наведенні курсора миші на ескіз стає видно, як 

змінюється стиль SmartArt у рисунку. Рисунки SmartArt можна також 

налаштувати шляхом переміщення фігур, зміни розмірів фігур і 

додаванням заливки або ефекту. 

 

1.2.2. Розробка організаційної структури підприємства засобами 

Visio 

1.2.2.1 Створення простої організаційної діаграми 

Цей спосіб найкраще підходить для створення невеликої 

організаційної діаграми з типовими полями відомостей. Стандартно 

використовуються такі поля: відділ; телефон; ім’я; посада; пошта. 

1. Відкрийте вкладку Файл, клацніть Створити, виберіть 

категорію шаблонів Бізнес і двічі клацніть шаблон Організаційна 

діаграма. 

2. З набору елементів Фігури організаційної діаграми у вікні 

Фігури перетягніть на сторінку фігуру кореневого рівня для організації 

(наприклад, Директор). 

3. Виділивши фігуру, введіть для неї ім’я і посаду. 

4. З набору елементів Фігури організаційної діаграми у вікні 

Фігури перетягніть фігуру першої підлеглої особи до фігури керівника. 

Автоматично буде створено зв’язок між двома фігурами в ієрархії. 

5. Продовжить перетягування фігури підлеглих осіб до фігур 

керівників і введення імен і посад. 

 

1.2.2.2 Автоматичне створення організаційної діаграми з нового 

файлу даних 

Цей спосіб є оптимальним, якщо поля відомостей стандартно не 

відповідають вимогам, а в іншому додатку необхідні дані відсутні. 
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1. Відкрийте вкладку Файл, клацніть Створити, виберіть варіант 

Бізнес і двічі клацніть шаблон Майстер організаційних діаграм. 

2. На першій сторінці майстра встановіть прапорець за даними, 

введених за допомогою майстра, а потім натисніть кнопку Далі. 

3. Виберіть варіант Excel або Текст з роздільниками, введіть ім’я 

нового файлу, а потім натисніть кнопку Далі. 

ПРИМІТКА: якщо було обрано варіант Excel, відкриється лист 

Microsoft Office Excel з прикладом тексту. Якщо було обрано варіант 

Текст з роздільниками, відкриється Блокнот, який також містить 

приклад тексту. 

4. У будь-якому з цих додатків використовуйте зразок тексту як 

приклад того, відомості якого типу необхідно включити, і введіть замість 

нього необхідні дані. 

ПРИМІТКА: стовпці Ім’я та Керівник необхідно зберегти, проте 

при цьому можна їх змінити, видалити або додати інші стовпці. 

5. Вийдіть з програми Excel або Блокнот, а потім завершіть роботу 

Майстра. 

Джерела даних, які можна використовувати: лист Microsoft Excel; 

текстовий файл; каталог Microsoft Exchange Server; джерело даних, 

сумісне з ODBC. Джерело повинно обов’язково містити стовпці з ім’ям 

співробітника, унікальним ідентифікатором і ім’ям керівника 

співробітника. Назви стовпців у джерелі даних не мають значення, 

оскільки Майстер автоматично визначає вміст цих стовпців або полів 

(ім’я співробітника або ім’я керівника). 

Ім’я співробітника. Імена співробітників відображаються на 

фігурах організаційної діаграми у тому вигляді, в якому вони введені в 

цьому полі. 

Унікальний ідентифікатор. Цей стовпець може збігатися зі 

стовпцем імен співробітників, якщо всіх їх звуть по-різному. В іншому 

випадку для кожного співробітника необхідно задати значення, яке 

ідентифікує його унікальним чином. 

Керівник співробітника. Це поле повинно містити унікальний 

ідентифікатор кожного керівника (його ім’я чи код). Для співробітника 

кореневого рівня організаційної діаграми залиште це поле порожнім. 
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ПРИКЛАД. Розглянемо створення організаційної діаграми з даними 

з файлу Excel. На Листі Excel повинні знаходитися колонки, які 

однозначно інтерпретують об’єкти діаграми і їх підпорядкованість, 

наприклад: Ім’я, Посада та підпорядкованість (рис.1.14). 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Дані на Листі Excel для побудови організаційної структури. 

 

Для побудови самої діаграми необхідно вибрати в Visio 

відповідний тип організаційної діаграми. Далі, за допомогою Майстра, 

вибрати місце розташування даних. Також можна вказати папку з 

фотографіями і, якщо буде збіг назви фотографії з полями файлу, який 

підключається, Visio автоматично підтягне фотографії в діаграму 

(рис.1.15). Звичайно, за бажанням, є можливість налаштування діаграми 

за допомогою відповідної вкладки і отримати, наприклад, діаграму з фото 

співробітників (рис.1.16).  

 

 
 

Рисунок 1.15 – Вибір у Visio відповідного типу організаційної діаграми 
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Рисунок 1.16 – Варіант організаційної структури з фото співробітників 

 

1.2.2.3 Виділення груп за допомогою рамки групи або пунктирних 

ліній 

Створивши організаційну діаграму, можна розташувати відомості в 

ній таким чином, щоб вони відображали відносини віртуальної групи. 

Виділіть пов’язані між собою фігури разом і додайте з’єднувачі з 

пунктирних ліній, що відображають структури підзвітності другого 

порядку. Крім того, для виділення віртуальних груп можна 

використовувати фігуру Рамка групи. 

Відносини підзвітності, задані пунктирною лінією, працюють так 

само, як і звичайні з’єднувачі.  

Рамка групи – це прямокутна фігура, за допомогою якої можна 

візуально групувати інші фігури і привласнювати цим групам імена 

(рис.1.17). 
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Рисунок 1.17 – Виділення груп на організаційній схемі 

 

1.2.2.4 Зміна організаційної структури 

При використанні шаблону Організаційна діаграма на стрічку 

додається вкладка Організаційна діаграма. Інструменти цієї вкладки 

можна використовувати для масштабних перетворень зовнішнього 

вигляду схеми. 

У групі Макет і Впорядкування доступні інструменти для зміни 

макета і ієрархії фігур. У колекції Фігури можна вибрати стиль фігур 

діаграми. 

Використовуйте інструменти в групі Рисунок, щоб додати рисунок 

в обрану фігуру, видалити заповнювач або змінити доданий рисунок. 

Якщо під час роботи майстра не були додані рисунки до деяких фігур, то 

це можна зробити пізніше. На вкладці Організаційна діаграма натисніть 

кнопку Вставити > Кілька рисунків. Всі рисунки повинні бути 
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розташовані в одній папці, а імена файлів рисунків повинні бути в 

форматі Ім’я Співробітника. Тип Файла. Наприклад, Руслан 

Шашков.jpg (ім’я має точно відповідати імені в джерелі даних). 

Група Дані організації містить інструменти для імпортування 

даних з зовнішнього джерела за допомогою майстра, експортування 

даних в додаток Excel або в текстовий файл, а також порівняння даних 

схеми з даними із зовнішнього джерела. Для відображення змін у 

структурі організації, можна оновити дані діаграми автоматично або 

вручну: виберіть Дані > Зовнішні дані > Оновити все. Якщо нові дані не 

зовсім відповідають даним, які вносилися під час створення діаграми, 

можливо, знадобиться перемістити учасників вручну. Якщо є нова 

діаграма, порівняйте її зі старою версією в Visio, щоб побачити зміни. 

1. Відкрийте стару або нову версію організаційної діаграми. 

2. Виберіть Організаційна діаграма > Дані організації > 

Порівняти. В полі Порівняти дані організації вкажіть версію, з якою ви 

хочете виконати порівняння. 

3. У пункті Тип порівняння виберіть версію, яку ви відкрили. 

4. У пункті Тип звіту виберіть відповідний параметр. 

5. Натисніть ОК. 

 

1.2.3 Побудова організаційної структури у форматі 

функціональної моделі СА ERwin Process Modeler 

1.2.3.1 Загальні відомості Organization Chart AllFusion Process 

Modeler 

AllFusion Process Modeler включає набір інструментів для побудови 

організаційних структур [7]. Моделювання бізнес-процесів підприємства 

здійснюється, як правило, паралельно з описом діючої організаційної 

структури. 

Організаційна діаграма розробляється на основі трьох словників: 

 Role Group Dictionary (словник рольових груп; найчастіше – це 

підрозділи підприємства), 

 Role Dictionary (словник ролей, тобто посад), 

 Resource Dictionary (словник фізичних осіб). 
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У всі словники може бути введена додаткова інформація у вигляді 

Definitions (визначення), Associations (зв’язку між Role Groups і Roles), 

ілюстрацій у форматі *.bmp (в тому числі, наприклад, фотографії 

співробітників); при побудові діаграм можуть бути використані 

нестандартні (не прямокутні) форми боксів (Shape), які показано на 

рис. 1.18. 

 

 
Рисунок 1.18 – Форма шапки Role Dictionary СА ERwin Process Modeler 

 

Створення організаційної діаграми в AllFusion Process Modeler 

проводиться при таких припущеннях: 

1. Підрозділам і відділам створюваної оргструктури буде 

відповідати група ролей (Role Group). 

2. Посадам відповідає роль (Role). 

3. За правилами AllFusion Process Modeler на організаційній 

діаграмі можуть відображатися: 

– елементи словника Role Group, якщо містять хоча б одну роль 

Role; 

– елементи словника Role, якщо вони входять хоча б в одну групу 

Role Group; 

– елементи словника Resource, якщо вони приписані хоча б до 

однієї ролі (посади). 

4. Організаційна структура, що створюється, буде представлена 

ієрархією блоків: 

– єдиний блок верхнього рівня ієрархії представлятиме 

підприємство в цілому; 

– блоки нижнього рівня ієрархії представлятимуть посади; 

– блоки проміжних рівнів представлятимуть підрозділи і відділи; 
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– ієрархічні зв’язки будуть відображатися лініями; 

– штатна чисельність буде входити в назву посади. 

Розробка може вестися паралельно з функціональним 

моделюванням IDEF0, IDEF3, DFD. У бокси одночасно можуть бути 

введені Role Group Names, Role Names, Resource Names (рис.1.19). Однак 

зв’язки залишаються, як і раніше, без будь-якої інформації про них. Ніяка 

додаткова інформація, власне, в діаграму Organization Chart, крім текстів 

на її полі, внесена не може бути. 

 

 

 

Рисунок 1.19 – Різне інформаційне наповнення боксів Organization Chart 
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Між парами працівників, які перебувають всередині багаторівневої 

системи управління і співпрацюють між собою в режимі управління –

підпорядкування, неминуче вибудовується контур управління (КУ), який 

регламентує та упорядковує відносини між ними. Цей КУ представлено 

комплексом взаємопов’язаних функцій і повинен бути підтриманий 

інфраструктурно.  

Все це повинно знайти відображення в організаційній діаграмі. 

 

1.2.3.2  Процес створення організаційної структури 

Створення організаційної структури передбачає виконання таких 

дій: 

1. Оберіть словник груп ролей Group Dictionary (меню Dictionary 

/ RoleGroup), в результаті відкриється словник груп ролей (рис.1.20). 
 

 
 

Рисунок 1.20 – Словник груп ролей 

 

2. Введіть в поле Name назву «Комерційна служба», в поле 

Definition – «Склад готової продукції», укажіть в Importance – «Medium», 

для поля Share укажіть фігуру квадрат (рис. 1.21). 

 

 
 

Рисунок 1.21 – Заповнення інформації 
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3. Таким же чином введіть інші ролі, згідно з таблицею з рисунка 

1.22. Результат зображено на рис. 1.23. 

 

 
 

Рисунок 1.22 – Параметри полів словника груп ролей 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Заповнений словник груп ролей 

 

4. Оберіть словник ролей Role Dictionary (меню Dictionary / Role).  

5. Заповніть словник ролей. На рис.1.24 наведено фрагмент таблиці 

для заповнення словника ролей. Результат представлений на рис. 1.25. 

 

 
 

Рисунок 1.24 – Параметри словника ролей 
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Рисунок 1.25 – Заповнений словник ролей 

 

6. Оберіть словник ресурсів Resource Dictionary (меню 

Dictionary/Resource) і заповніть його відповідно до таблиці 1.1. 

Результат представлено на рис. 1.26. 

7. Виберіть меню Diagram / Add Organization Chart. З’явиться гід 

Organization Chart Wizard. 

8. У першому діалозі введіть назву та ім’я автора діаграми, групу 

ролей і роль для верхнього рівня ієрархічного дерева (рис.1.27). 

9. Створіть другий рівень діаграми (рис. 1.28). 

10. Третій діалог Organization Chart Wizard (рис.1.29) призначено 

для зміни властивостей організаційної діаграми. У групі Drawing можна 

вказати, яка саме інформація буде відображатися на блоках діаграми 

(найменування блоку, назва групи ролей, роль і ресурс).  
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Таблиця 1.1 –  Параметри словника ресурсів 
Найменування 

(Name)  

Асоціації  (Associations)  

Акімова В. Д.  Управління / Генеральний директор 

Апраксін С. М.  Управління / Фінансовий директор 

Байгулова О. І.  Служба управління персоналом / Начальник служби  

Буравін М. Б.  Управління / Комерційний директор 

Владіна М. П.  Управління / Директор з якості 

Гончар Р. С.  Комерційна служба / Менеджер з продажу 

Горін М. П.  Управління / Директор з виробництва 

Зайцева П. В.  Основне виробництво / Майстер закрійного цеху 

Карпова І. Н.  Підтримуване виробництво/Лаборант фіз-мех. випробувань 

Кириліна Т. Є.  Управління / Заступник генерального директора 

Козлов А. А.  Підтримуване виробництво/ Начальник Юридичного відділу 

Кримова П. Р.  Підтримуване виробництво / Фінансист 

Кузіна К. М.  Підтримуване виробництво / Інженер ЛКП 

Лант Ю. Т.  Основне виробництво / Майстер швейного цеху 

Лапін Т. Т.  Підтримуване виробництво / Економіст 

Лімаєва С. Р.  Підтримуване виробництво / Старший інженер ЛКП 

Рісінь С. В.  Підтримуване виробництво / Головний бухгалтер 

Чупрова Є. Ю.  Комерційна служба/Завідувач бюро матер.- техн. постачання 

Шапор Д. С.  Підтримуване виробництво / Інспектор контролю якості 

Щіпова С. Б.  Комерційна служба / Завідувач складом 

Лісов А. С.  Основне виробництво / Майстер фарбувального цеху 

Ключников М. А  Основне виробництво / Настроювач друкованих машин 

Крилова М.Н.  Основне виробництво / Оператор друкарської машини Stork 

Афанасьєва Е. М.  Основне виробництво / Оператор СШСМ Текстима 

 

 
 

Рисунок 1.26 – Заповнений словник ресурсів 
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Рисунок 1.27 – Перший діалог гіда побудови організаційної діаграми 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Завдання другого рівня діаграми 
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Рисунок 1.29 – Гід побудови організаційної діаграми 

 

Для відображення іконок на діаграмі в групі Draw Style слід 

вибрати опцію Bitmap. Після натискання по кнопці Finish створюється 

організаційна діаграма (рис. 1.30). 

 

 

 

Рисунок 1.30 – Два порожніх елемента на організаційній діаграмі 
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11. Клацніть правою клавішею миші по робочій області і в меню 

оберіть Organization Chart Properties (рис. 1.31). 

 

 

 

Рисунок 1.31 – Виклик діалогу налаштування параметрів Організаційної 

діаграми 

 

12. У діалоговому вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Style і 

виділіть усі пункти в області налаштування зображення (Drawing) (рис. 

1.32.). Натисніть кнопку Застосувати і закрийте вікно налаштування 

властивостей, в результаті діаграма набуде вигляду, який показано на 

рис. 1.33. 

 

 

 

Рисунок 1.32 – Установка параметрів організаційної діаграми 
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Рисунок 1.33 – Вигляд організаційної діаграми з новими налаштуваннями 

 

13. Клацніть правою кнопкою миші на блоці Управління – 

Заступник генерального директора – Кириліна Т. Є., в меню (рис.1.34) 

виберіть Add subordinates. У вікні вкажіть кількість блоків, що 

додаються «4» і натисніть ОК (рис.1.35). На третій рівень діаграми буде 

додано ще 4 блоки (рис.1.36). 

 

   

 

Рисунок 1.34 – Випадне меню                   Рисунок 1.35 – Діалог установки               

кількості елементів 
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Рисунок 1.36 – Організаційна діаграма з двома заповненими елементами 

 

14. Клацніть правою клавішею миші по лівому нижньому блоку 

діаграми і виберіть пункт меню Role Name…, відкриється діалогове вікно 

(рис.1.37). 

 
 

 
 

Рисунок 1.37 – Вікно властивостей організаційної діаграми 

 

У цьому вікні вкажіть групу ролей – Управління, роль – Директор з 

якості, ресурс – Владіна М. П. (рис.1.38). 
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Рисунок 1.38 – Вікно властивостей організаційної діаграми 

 

Аналогічним чином налаштовуються і інші блоки згідно рис.1.39. 

 

 
 

Рисунок 1.39 – Верхні рівні організаційної діаграми 
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15. Далі так само додаються інші рівні діаграми. Закінчена діаграма 

представлена на рис.1.40. 

 

 
 

Рисунок 1.40 – Готова організаційна діаграма 

 

 

1.2.4 Побудова організаційної моделі в нотації ARIS 

Organizational Chart 

 

1.2.4.1 Методологія ARIS 

У методології ARIS підприємство, компанія організація описується 

сукупністю організаційних, функціональних, інформаційних, процесних і 

продуктових моделей (рис.1.41) [8].  
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Рисунок 1.41 – Моделі методології ARIS 

 

Організаційна підсистема включає в себе всі структурні одиниці 

організації й описує їх ієрархію, а також відносини вхідності і 

підпорядкування. 

Функціональна підсистема охоплює всі функціональні напрямки 

підрозділів організації. 

Інформаційна підсистема – сукупність вузлів виробництва, 

накопичення, перетворення і поширення інформаційних потоків. 

Підсистема процесів описує всі бізнес-процеси, що протікають в 

організації. 

Підсистема входів / виходів описує продуктовий портфель 

організації. 

Нотація Organizational Chart є однією з основних нотацій ARIS і 

призначена для побудови схем організаційної структури підприємства. 

Як правило, ця модель будується на початку проекту з моделювання 

бізнес-процесів. У моделі відображаються існуючі підрозділи 

підприємства у вигляді ієрархічної структури, як показано на рис.1.42. 
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Рисунок 1.42 – Модель організаційної структури підприємства 

 

Модель будується з об’єктів Organizational unit, Position, Internal 

person та ін. Закладені в нотацію види зв’язків дозволяють відобразити 

різні види відносин між об’єктами організаційної структури. У поданому 

на рис. 1.43 прикладі «Підприємство» керується «Генеральним 

директором», при цьому використовується тип зв’язку is Organization 

Manager for. Ієрархія підрозділів будується за допомогою зв’язків типу is 

composed of. Крім того, можуть бути вказані посади – Position і прізвища 

реальних співробітників, які їх займають: Internal person, вказують 

також тип зв’язку  – occupies. 

Крім моделей ієрархії підрозділів, можуть бути побудовані моделі 

ієрархії підпорядкованості в проектних командах, групах і т.д.  

Всі відображені в моделях об’єкти можуть бути використані в 

подальшому при побудові моделей бізнес-процесів. При побудові 

складних ієрархічних структур може бути використана декомпозиція, 

наприклад, структура підрозділу може бути відображена на більш 

детальній схемі. 
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Рисунок 1.43 – Приклад організаційної структури 

 [http://modeling.at.ua/publ/10-1-0-54] 

 

Об’єкти та зв’язки в моделях організаційної структури за 

методологією ARIS [http://modeling.at.ua/publ/10-1-0-54]: 

 Зв’язки об’єкта Група з іншими об’єктами (рис. 1.44). 

 

 
 

Рисунок 1.44 – Приклад зв’язків об’єкта Група  

 

 Зв’язки об’єкта Організаційна одиниця (рис. 1.45). 
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Рисунок 1.45 – Приклад зв’язків об’єкта Організаційна одиниця  

 

 Зв’язки об’єкта Посада (рис. 1.46). 

 

 

  

Рисунок 1.46 – Приклад зв’язків об’єкта Посада 

 

 Зв’язки об’єкта Співробітник (рис. 1.47).  

 

 
 

Рисунок 1.47 – Приклад зв’язків об’єкта Співробітник 

 

 Інші зв’язки між об’єктами (рис. 1.48).  

 

 

 

Рисунок 1.48 – Приклад зв’язків інших об’єктів  
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1.2.4.2 Процес побудови організаційної моделі 

Для створення організаційної схеми необхідно: 

1. Правою кнопкою миші клацнути по своїй базі і в контекстному 

меню вибрати New – Model (рис.1.49). 

 

 
 

Рисунок 1.49 – Створення нової організаційної схеми 

 

2. У верхній частині вікна вибору моделі вибрати тип Organization. 

3. У нижній частині вибрати Organization Chart Натиснути кнопку 

Далі. 

4. Дати моделі ім’я. Натиснути кнопку Готово (рис.1.50). 

5. Побудувати організаційну схему, наприклад, як на рис. 1.51 або 

рис.1.52. При необхідності додати деталізуючі моделі. 
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Рисунок 1.50 – Створення нової організаційної схеми 

 

 
 

Рисунок 1.51 – Приклад 1 організаційної системи в ARIS 
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Рисунок 1.52 – Приклад 2 організаційної системи в ARIS 

 

1.2.5. Формування організаційної структури в Business Studio 

Встановіть на комп’ютері демо-версію продукту з 

http://www.businessstudio.ru/load/demo_version/ 
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1.2.5.1. Основні елементи організаційної структури 

Для формування організаційної структури в Business Studio 

необхідно [3]: 

 Сформувати ієрархічний довідник підрозділів і посад. 

 Побудувати організаційні діаграми для компанії та підрозділів. 

 Заповнити необхідні параметри елементів довідника. 

 Провести розрахунок необхідної кількості співробітників. 

Організаційна структура в Business Studio містить ієрархічний 

перелік посад і підрозділів компанії. Даний перелік необхідний для 

призначення Власників, Виконавців та Учасників процесів.  

Організаційна структура вводиться в спеціальному довіднику 

Суб’єкти, доступ до якого знаходиться в розділі Суб’єкти Навігатора 

(рис.1.53). 

 

 
 

Рисунок 1.53 – Довідник Суб’єкти в Business Studio 

 

Елементи, що використовуються в Business Studio, наведено у 

табл.1.2. 
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Таблиця 1.2 – Елементи Business Studio 

Назва 
Зображення 

елемента 
Призначення 

Посада 

 

Позначає посаду, яку займає співробітник або 

декілька співробітників. 

Підрозділ 

 

Позначає структурний підрозділ організації 

(Департамент, Управління, Відділ, Бюро, Група) . 

Роль 

 

Роль – група посад або підрозділів (наприклад, 

Керівники підрозділів, Виробничі підрозділи), що 

виконують ідентичні дії в рамках 

процесу/процедури. Можливі два варіанти 

використання: 

1. Всі суб’єкти Ролі виконують процес одночасно, 

наприклад «Узгодження договору». 

2. Суб’єкти Ролі є Виконавцями одного і того ж 

процесу, але відносно різних предметів діяльності 

(наприклад, для процесу Продажі може 

використовуватися продуктовий поділ). У цьому 

випадку додатково заповнюється і виводиться в 

регламенти параметр «Предмет діяльності» – 

позначає предмет діяльності співробітника або 

підрозділу. Як предмет діяльності може бути 

обраний будь-який об’єкт системи, але значення 

рекомендується заводити в довіднику Управління / 

Напрямки діяльності. 

Зовнішній 

суб’єкт  

Зовнішній суб’єкт – зовнішня організація або її 

представник (постачальник, клієнт, держава). 

Використовується для позначення Виконавця 

(Власника або Учасника) процесу, який є зовнішнім 

суб’єктом по відношенню до організації. 

 

 

1.2.5.2 Правила формування організаційної структури 

Посада, підпорядкована вищій посаді, вводиться в довідник як 

дочірній елемент для вищої посади (рис.1.54). 

Допускається два способи розташування керівника підрозділу щодо 

очолюваного підрозділу в організаційній ієрархії: 

а) керівник знаходиться вище очолюваного підрозділу на один 

рівень за ієрархією (рис.1.55); 

 б) рекомендований спосіб: керівник перебуває на один рівень 

нижче по ієрархії щодо очолюваного підрозділу (рис.1.56). 
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Рисунок 1.54 – Підпорядкування 
 

 

 
 

Рисунок 1.55 – Керівник знаходиться вище очолюваного підрозділу на один 

рівень  

 

 
 

Рисунок 1.56 – Керівник перебуває на один рівень нижче по ієрархії щодо 

очолюваного підрозділу 
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1.2.5.3 Побудова організаційної діаграми 

В Business Studio існує 2 підходи до формування організаційної 

діаграми: 

1. Організаційна структура відразу будується на організаційній 

діаграмі (рис.1.57). При цьому в процесі рисування діаграми необхідна 

ієрархія підрозділів і посад створюється в Навігаторі в довіднику 

Суб’єкти після збереження організаційної діаграми. 

2. Організаційна структура формується в Навігаторі в довіднику 

Суб’єкти, і на її основі автоматично формується організаційна діаграма. 

Опис призначення елементів приведено в табл.1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.57 – Організаційна діаграма 
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Таблиця 1.3 –  Опис  елементів 

Назва Графічний 

символ 

Опис 

Посада 

 

Посада позначається прямокутним блоком. Усередині 

кожного блоку міститься назва посади. 

Підрозділ 

 

Підрозділ позначається прямокутним блоком з жирною 

межою. Усередині блоку міститься назва підрозділу. 

Роль 

 

Роль зображується за допомогою рамки з закругленими 

кутами. Суб’єкти, поміщені в рамку ролі, автоматично 

потрапляють в список Суб’єкти ролі, в якому можна задати 

Предмет діяльності для кожного суб’єкта. 

 Роль Команда проекта 

Зовнішній 

суб’єкт 
 

Позначається прямокутним блоком. Усередині кожного 

блоку міститься назва зовнішнього суб’єкта. 

Пряме 

підпорядку-

вання 

 
Зв’язок прямого підпорядкування одного суб’єкта іншому. 

Стандартно позначається суцільною лінією чорного 

кольору. Один суб’єкт може підкорятися тільки одному 

суб’єкту за допомогою або прямого, або допоміжного 

підпорядкування. 

 Пряме підпорядкування суб’єкта 

Менеджер з продажу –суб’єкту Начальник відділу продажів 

Функціона-

льне 

підпорядку-

вання 

 
Зв’язок функціонального підпорядкування одного суб’єкта 

іншому, позначається пунктирною чорною лінією зі 

стрілкою на кінці 

Функціональне 

підпорядкування суб’єкта Провідний інженер суб’єкту 

Начальник інж.-техн. відділу. На діаграмі один суб’єкт 

може функціонально підкорятися кільком суб’єктам. 

Допоміжне 

підпорядку-

вання 

 
Зв’язок допоміжного підпорядкування одного суб’єкта 

іншому. Позначається суцільною блакитною лінієюу. 

Використовується для побудови довільних орг.діаграм. На 

діаграмі один суб’єкт може підкорятися тільки одному 

суб’єкту за допомогою або прямого, або допоміжного 

підпорядкування. 
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На організаційній діаграмі може бути відображена кожна частина 

організаційної структури. На діаграму можуть вноситися візуальні 

покращення. При подальших відкриттях діаграма завжди відкривається в 

актуальному стані. 

На рис.1.58 зображено, що суб’єкт Провідний інженер прямо 

підпорядковується суб’єкту Керівник проекту, але в той же час 

функціонально підпорядковується суб’єкту Начальник інженерно-

технічного відділу. 

 

 
 

Рисунок 1.58 – Фрагмент діаграми організаційної структури підрозділу 

Виробничий відділ 
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Використовуючи допоміжні зв’язки, можна побудувати довільні 

організаційні діаграми. Це зручно при роботі з великими організаційними 

структурами. Наприклад, може бути побудована організаційна діаграма 

тільки з підрозділів або тільки з посад з використанням допоміжних 

зв’язків. Також можна побудувати діаграму, на якій будуть зображені 

організаційні гілки тільки до рівня керівників підрозділів без нижчих 

суб’єктів (рис.1.59). 

 

 
 

Рисунок 1.59 – Організаційна діаграма (до рівня керівників підрозділів) 

 

На організаційній діаграмі один суб’єкт може підкорятися тільки 

одному суб’єкту за допомогою або прямого, або допоміжного 

підпорядкування. Функціонально один суб’єкт може підкорятися кільком 

суб’єктам. 



60 

При необхідності на діаграмі можна змінити тип підпорядкування 

суб’єктів: пряме підпорядкування можна змінити на допоміжне, 

допоміжне – на пряме. При зміні допоміжного підпорядкування на пряме 

необхідно пам’ятати, що така схема може привести до зміни ієрархії 

суб’єктів в Навігаторі, тому що за допомогою прямого підпорядкування 

створюється ієрархія посад і підрозділів (утворюється зв’язок між 

суб’єктами батьки-нащадки) в довіднику Суб’єкти. 

Будь-яку організаційну діаграму можна відформувати відповідно до 

прийнятих в організації стандартів. 

 

1.2.5.4 Опис Ролей 

Ролі в організації можна зображати на організаційних діаграмах у 

вигляді рамки. Наприклад, зображати Роль «Проектна група», 

«Структурні підрозділи», «Виробничі підрозділи». При описі процесів 

зручно оперувати саме поняттям Роль, яка включає в себе підрозділи або 

посади вашої організаційної структури. На основі Ролей можна 

створювати так само ієрархічну структуру, наприклад, роль «Команда 

проекту» (рис.1.60). 
 

 

Рисунок 1.60 – Виділення ролей 

http://www.businessstudio.com.ua/images/bs3.5/orgstr/role_big.png
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Безпосередньо в ієрархічному дереві організаційної структури Ролі 

не відображують, вони фіксуються як окремі елементи. Показувати 

входження підрозділів і посад у роль можна як на діаграмі, так і через 

властивості самої Ролі. При цьому можна вказати, в рамках якого виду 

діяльності і для вирішення яких питань підрозділ або посада входять у 

Роль (рис.1.61). 

 

 
 

Рисунок 1.61 – Опис ролей 

 

1.2.5.5 Опис посад и підрозділів 

Опис організаційної структури тільки в графічному вигляді буде 

неповним. Тому кожен елемент організаційної структури може бути 

описаний рядом необхідних вам характеристик: параметри посади і 

підрозділи, які люди (фізичні особи) займають посади, які контакти 

посади, які керівні документи повинна використовувати посада в своїй 

роботі і т.д. Якщо якихось характеристик не вистачає, то вони можуть 

бути додані. 
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1.2.5.6 Параметри посади в організаційній структурі 

Кожній посаді можна зробити опис, задавши необхідні вам 

параметри посади (рис.1.62): Обов’язки, Відповідальність, Права, 

Порядок призначення і звільнення, Порядок заміщення, Кваліфікаційні 

вимоги, Матеріально відповідальна особа – є / не є, Замінюючий – хто 

замінює, якщо людина у відпустці, відрядженні, відпустці. Вказується 

посада з уже існуючих, Категорія (керівник, фахівець і т.д., задається 

користувачем), Всього ставок – всього ставок даної посади. 

Ці дані увійдуть у такий регламентний документ, як «Посадова 

інструкція». 

 

 
 

Рисунок 1.62 – Параметри посади в організаційній структурі 
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1.2.5.7 Параметри підрозділів в організаційній структурі 

Підрозділам так само можуть бути задані свої характеристики, які 

увійдуть до Положення про підрозділ (рис.1.63).  

Далі наведено стандартний набір параметрів підрозділу. 

 Загальні положення. 

 Тип підрозділу. 

 Керівник підрозділу (задається на основі вже існуючих 

елементів організаційної структури). 

 Завдання. 

 Функції (текстовий опис функцій, дані про участь у бізнес-

процесах доступні окремо). 

 Права. 

 Відповідальність. 

 При необхідності може бути додана своя характеристика 

підрозділу (за допомогою MetaEdit). 
 

 
 

Рисунок 1.63 – Параметри підрозділів в організаційній структурі 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

 

1. Вивчити існуючі типи організаційних систем (теоретична 

частина). 

2. Вивчити процеси побудови організаційних систем в додатках MS 

Office, Visio, системах моделювання СА ERwin Process Modeler, ARIS, 

Business Studio. У практичній частині подана послідовність створення 

організаційних структур в різних нотаціях. Закріпити теоретичні знання 

на прикладах, що наведені у практичній частині. 

ПРИМІТКА: вивчення систем моделювання і побудова 

організаційних систем здійснити можна в демо-версіях програмних 

продуктів. 

3. Побудувати модель, що описує організаційну структуру компанії 

МedX, за наведеним нижче описом в додатках MS Office, Visio, системах 

моделювання СА ERwin Process Modeler, ARIS, Business Studio. 

Опис компанії МedX: Генеральний директор має в своєму 

підпорядкуванні директорів з розвитку, з виробництва, із забезпечення, з 

фінансів та за кадрами. Кожен з директорів керує відповідним 

департаментом, крім директора з персоналу, в підпорядкуванні якого 

знаходиться відділ кадрів, де працюють два менеджера з персоналу і один 

психолог. Менеджер за персоналом відділу кадрів має такі бізнес-ролі: 

відповідальний за набір персоналу; відповідальний за оформлення 

документів при зміні статусу персоналу; відповідальний за підготовку 

навчання персоналу; відповідальний за проведення корпоративних 

заходів; відповідальний за організацію обліку робочого часу. У 

фінансовий департамент входять планово-економічний відділ і 

бухгалтерія. У департамент із забезпечення входять відділи: постачання, 

продажів. У департамент з виробництва входять цехи: пінцетів, ножиць, 

укладок, термоконтейнерів, а також склад готової продукції. У 

департамент з розвитку входять відділ маркетингу і відділ моделювання, 

що складається з начальника відділу і двох консультантів, а також 

входить конструкторський відділ (кімната №109), випробувальна 

лабораторія (кімнати №222, №28), дослідницький відділ (кімната №166). 
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Конструкторський відділ включає в себе начальника, двох конструкторів 

1-ї категорії, двох конструкторів 2-ї категорії, трьох технологів, 

секретаря. 

Дані про персонал (П.І.Б., телефони і т.д.) вносяться студентом 

самостійно. 

4. Оформити звіт з лабораторної роботи. Звіт повинен містити 

титульний аркуш і основну частину, а саме: 

– мета роботи, 

– короткий виклад послідовності побудови організаційних структур 

в додатках MS Office (наприклад, в MS Word інструментарій SmartArt), в 

MS Visio, системах моделювання СА ERwin Process Modeler, ARIS і 

Business Studio; після кожного опису послідовності розмістити скріншоти 

побудованих організаційних структур; 

– порівняльний аналіз вивчених нотацій побудови організаційних 

структур; 

– висновки з лабораторної роботи (що було вивчено, які завдання 

вирішені і які отримані навички практичної роботи). 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке організаційна структура підприємства? Для чого 

необхідно розробляти організаційну структуру? 

2. Які існують типи організаційних структур? Перерахуйте їх 

переваги та недоліки. 

3. Проведіть порівняльний аналіз лінійно-функціональної і 

проектної структури управління? У яких видах бізнесу використовуються 

ці структури? 

4. Проведіть порівняльний аналіз матричної і процесної структури 

управління? У яких видах бізнесу використовуються ці структури? 

5. Проведіть порівняльний аналіз процесів побудови організаційних 

структур в різних програмних системах. 

6. Які особливості побудови організаційних структур в системах 

моделювання СА ERwin Process Modeler, ARIS і Business Studio?
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2 Лабораторна робота  

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета роботи: набуття практичних навичок розв’язання різних 

задач планування та умінь розробки пропозицій щодо змін економічних 

умов ведення бізнесу на основі аналізу розробленого плану. 

 

Завдання. 

1. Вивчити сутність планування на підприємстві та процес 

формування виробничої програми. 

2. Розв’язати різні види задач планування, як задачі математичного 

програмування в  MS Excel. 

3. Провести аналіз результатів розв’язання задач планування та 

розробити на їх підставі рекомендації щодо змін економічних умов 

бізнесу. 

 

2.1 Теоретична частина 

 

2.1.1  Сутність планування на підприємстві 

Планування – це визначення конкретних цілей і завдань 

підприємства на певний період, аналіз способів їх досягнення та 

реалізації, а також визначення необхідного для цього ресурсного 

забезпечення. 

Сутність планування в сучасних умовах полягає в науковому 

обґрунтуванні на підприємстві майбутніх економічних цілей його 

розвитку та форм господарської діяльності, вибору найкращих методів їх 

досягнення. Для цього досліджують необхідні ринком види, обсяги і 

терміни випуску товарів, виконання робіт, надання послуг, встановлюють 

такі показники виробництва, розподілу і споживання, які при повному 

використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до 

досягнення прогнозованих у майбутньому якісних та кількісних 

результатів. За допомогою планування керівники підприємств 

забезпечують напрямок зусиль усіх працівників, які беруть участь у 
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процесі виробничо-господарської діяльності, на досягнення поставлених 

цілей [1]. Функція планування означає вироблення і прийняття певної 

постанови, письмової або усної, в якій перед об’єктом управління буде 

поставлена та чи інша мета, задача. Ця постанова – це управлінське 

рішення. Планування являє собою один зі способів, за допомогою якого 

керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль усіх членів підприємства 

для досягнення загальних цілей. З реалізації даної функції починається 

процес управління, від якості планування залежить успіх підприємства, 

його конкурентоспроможність та живучість. 

План – це документ, що відображає систему взаємозалежних 

рішень, спрямованих на досягнення бажаного результату.  

Існують різні системи класифікацій планів. Частіше 

використовують такий спосіб визначення видів плану [2]. 

За термінами виконання: 

 оперативно-календарні; 

 поточні; 

 середньострокові; 

 довгострокові; 

 стратегічні. 

Термін визначається залежно від галузі підприємства. Найчастіше 

стратегічний та довгострокові терміни планів встановлюються більш ніж 

5 років, середньострокові охоплюють період до 5 років, поточні – 1 рік, а 

оперативно-календарні  – до одного року. 

За призначенням: 

 виробничі (виробництво готової продукції); 

 комерційні (ринки збуту продукції і забезпечення підприємства 

матеріально-технічними ресурсами); 

 плани інвестицій і плани, що направляють на технічний 

розвиток; 

 плани за заробітній платі, плани за соціальним забезпеченням 

персоналу тощо. 

За рівнями управління: 

 загальнофірмові; 

 за напрямками, за філіями тощо; 
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 плани робіт структурних підрозділів. 

 

Підходи до  планування [1]: 

 послідовне планування (новий план складається після 

закінчення терміну дії попереднього); 

 ковзне планування (після закінчення частини терміну дії 

попереднього плану виробляється його ревізія на період, що залишився, 

тобто складається новий план на період після закінчення всього терміну 

попереднього і т.д.; 

 жорстке планування (конкретно вказуються всі цілі і заходи); 

 гнучке планування (враховується можливість виникнення 

неоднозначних умов і перегляду планів з їх урахуванням). 

Види планування: 

 загальне (довгострокове основоположне, концепція фірми); 

 стратегічне (довгостроковий розвиток фірми, сфер побуту, 

виробництва, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

(НДДКР), персоналу); 

 тактичне (умов господарських операцій – виробничої 

потужності, засобів виробництва, капіталів, інвестицій, персоналу і т.д.); 

 оперативне планування (конкретних дій на короткостроковий 

період). 

 

Мета стратегічного планування – довгострокове забезпечення 

існування і виконання основної мети фірми. Це планування включає: 

 вироблення стратегії; 

 стратегічне планування виробничої програми; 

 планування розвитку потенціалу; 

 планування розвитку структури потенціалу. 

Основу стратегічного плану становить бізнес-план. Бізнес-план 

підприємства має таку структуру [2]: 

 короткий опис бізнес-плану; 

 стратегія бізнесу (управлінська структура, організація бізнесу, 

цілі щодо якості і видів продукції, кваліфікаційна підготовка персоналу); 
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 маркетингова стратегія і визначення ринків збуту (аналіз 

конкурентоспроможного середовища, споживчого попиту, виявлення 

сильних і слабких сторін бізнесу, ефективність сектора економіки); 

 експлуатація і виробництво (плани розвитку, оцінка виробничої 

потужності і т. д.); 

 управлінський процес (кількісний і якісний показник команди 

управління); 

 фінансова політика (визначення грошових потоків, рівень 

прибутковості виробництва і т.д.); 

 певні фактори ризику (наявність технічних і фінансових ризиків, 

розрахунок точки беззбитковості і коефіцієнтів, що характеризують 

фінансовий стан); 

 додатки. 

Тактичне планування здійснюється на основі стратегічного і є 

ядром здійснення стратегічних планів (горизонт 1–5 років), стосується в 

першу чергу фінансування, інвестицій, середніх термінів збуту, 

матеріально-технічних засобів, персоналу. 

Оперативним плануванням охоплюються окремі функціональні 

області підприємства. 

Основні принципи планування [2]:  

1. Принцип комплексності. На кожному підприємстві результати 

економічної діяльності різних підрозділів багато в чому залежать від 

рівня розвитку техніки, технології, організації виробництва, 

використання трудових ресурсів, мотивації праці, прибутковості й інших 

чинників. Всі вони утворюють цілісну комплексну систему планових 

показників, так що будь-яка кількісна або якісна зміна хоча б одного з 

них приводить, як правило, до відповідних змін багатьох інших 

економічних показників.  

2. Принцип ефективності вимагає розробки такого варіанту 

виробництва товарів і послуг, який при існуючих обмежених ресурсах, 

що використовуються, забезпечує отримання найбільшого економічного 

ефекту. Відомо, що будь-який ефект в кінцевому підсумку полягає в 

економії різних ресурсів на виробництво одиниці продукції. 
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3. Принцип оптимальності передбачає необхідність вибору 

кращого варіанта на всіх стадіях планування з декількох можливих 

альтернатив. 

4. Принцип пропорційності, тобто збалансований облік ресурсів і 

можливостей підприємства. 

5. Принцип науковості, тобто використання останніх досягнень 

науки і техніки. 

6. Принцип деталізації, тобто ступеня глибини планування. 

7. Принцип простоти і ясності, тобто відповідності рівню 

розуміння розробників і виконавців плану.  

8. Принцип участі показує активний вплив персоналу на процес 

планування. Він передбачає, що ніхто не може планувати ефективно для 

когось іншого. Краще планувати для себе – неважливо, наскільки погано, 

ніж бути планованим іншими – неважливо, наскільки добре. Сенс цього: 

збільшити свої бажання і здатності задовольнити потреби як власні, так і 

чужі. При цьому головне завдання професійних планувальників полягає в 

стимулюванні та полегшенні планування іншими для себе. 

9. Принцип холізму складається з двох частин: координації та 

інтеграції. Координація встановлює, що діяльність жодної частини 

підприємства не можна планувати ефективно, якщо її виконувати 

незалежно від інших об’єктів даного рівня, а виниклі проблеми необхідно 

вирішувати спільно. Інтеграція визначає, що планування, яке 

здійснюється незалежно на кожному рівні, не може бути настільки ж 

ефективним без взаємозв’язку планів на всіх рівнях. Тому для вирішення 

проблеми інтеграції планів необхідна зміна стратегії. 

Процес планування на підприємствах має здійснюватися постійно, 

тобто безперервно, шляхом послідовної розробки нових планів по 

закінченні дії планів попередніх періодів, плани необхідно 

пристосовувати до змін зовнішнього середовища і внутрішніх 

можливостей підприємства. Витрати на планування повинні 

порівнюватися з вигодами, що одержуються від нього. При плануванні 

необхідно забезпечувати вибір найбільш ефективних варіантів 

вирішення, спрямованих на максимізацію прибутку і мінімізацію витрат. 

Основні етапи процесу планування: 
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 Оцінка наявних можливостей – попередній розгляд 

передбачуваних майбутніх можливостей, детальний і повний їх аналіз, 

розуміння власного становища в даний момент з урахуванням сильних і 

слабких сторін. 

 Постановка завдань – є визначення планових завдань для 

підприємства в цілому, а потім для кожного з підрозділів. 

 Розгляд планових припущень. Припущення – це прогнозні дані 

конкретного характеру, практично застосовувані основні установки і вже 

наявні у організації плани. 

 Пошук альтернатив, тобто пошук ще можливих варіантів дій. 

 Порівняння альтернатив з урахуванням поставлених цілей. 

 Вибір курсу дій, тобто ствердження обраного варіанта плану, 

реальний момент прийняття рішення. 

 Формування допоміжних планів – вони необхідні для 

підкріплення основного плану. 

 Складання бюджету. Бюджет – це фінансовий, кількісно 

визначений вираз маркетингових і виробничих планів, необхідних для 

досягнення поставлених цілей. 

 

2.1.2 Виробнича програма та її місце в процесі планування 

Виробнича програма є початковим етапом планування фінансово-

господарської діяльності підприємства [3]. 

Як і всі інші види планів, виробнича програма з’являється в 

результаті визначення та постановки цілей підприємства, таких як: 

 отримання максимального прибутку; 

 захоплення частки ринку збуту продукції; 

 зниження витрат виробництва і т. д. 

Виробнича програма повинна містити інформацію щодо 

завантаження виробництва, обсягу випуску готової продукції, а також 

терміну поставок споживачам. Отже, від неї залежить побудова планів: 

матеріально-технічного постачання, праці і заробітної плати, фінансового 

плану, плану капітальних вкладень, плану збуту і т. д. 

Процес оптимізації виробничої програми полягає в отриманні 

високої рентабельності. Для цього одного вивчення витрат недостатньо. 
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Необхідно аналізувати, яким чином витрати впливають на прибуток від 

продажів. 

План виробництва містить у собі показники виробництва і 

реалізації продукції з розбивкою на номенклатуру, асортимент і якість за 

календарними періодами. Метою даного виду плану є дотримання 

договірних термінів постачання продукції з урахуванням наявних у 

розпорядженні підприємства ресурсів. 

Виробничу програму розробляють економічні служби на підставі 

інформації, поданої відділом маркетингу і виробничо-диспетчерським 

відділом. Звичайно, відхилення від фактичних даних можливі через 

нормування показників і наявність різних факторів, що впливають на 

відхилення цих показників в той чи інший бік. 

Задачі виробничої програми: 

 визначення ціни на продукт; 

 виділення виробничих витрат; 

 завантаження виробництва; 

 визначення виробничої потужності. 

Від точності складання виробничої програми залежить весь план 

підприємства, тому що  як терміни, так і обсяги виробництва 

взаємопов’язані. Основними розділами виробничої програми є: 

 план виробництва продукції підприємства; 

 план підвищення якості продукції; 

 план реалізації продукції. 

Таким чином, виробнича програма являє собою план випуску 

валової і товарної продукції в натуральному вираженні на рік з 

розбивкою по календарних періодах (квартал, місяць) і забезпечує 

побудову скоординованих календарних планів для підрозділів основного 

виробництва та забезпечувальних служб. 

 

2.1.3 Методи планування 

На підприємствах використовуються такі методи планування, як 

балансовий, розрахунково-аналітичний, графоаналітичний, програмно-

цільовий, економіко-математичний [4]. 
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Балансовий метод забезпечує встановлення зв’язків між 

потребами в ресурсах і джерелами їх покриття, а також між розділами 

плану. У процесі формування плану фірми складають баланси: 

виробничої потужності, матеріальний, енергетичний, трудовий, 

фінансовий, бухгалтерський. 

Розрахунково-аналітичний метод використовується при 

плануванні показників плану, вивчення їх динаміки та кількісного 

розміру факторів, що на них впливають. Так, наприклад, плануються за 

чинниками такі узагальнюючі показники плану, як продуктивність праці, 

собівартість продукції, прибуток, рентабельність. 

Графо-аналітичний метод дозволяє графічними засобами 

змоделювати інноваційні, виробничі та організаційні процеси на 

підприємстві. Графіки і діаграми дають можливість наочно уявити 

взаємозв’язок і взаємозалежність різних показників між собою. 

Програмно-цільовий метод використовується при розробці 

програм, а також лежить в основі розробки стратегічного плану 

підприємства. Головна риса програми – націленість на досягнення 

кінцевих результатів. Стрижень програми – генеральна мета, яка 

деталізується в ряді стратегічних цілей і завдань. На підприємствах 

розробляються програми: реалізації збутової і товарної політики; 

підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що 

випускається; завоювання нових ринків збуту; реконструкції 

підприємства та ін. 

Економіко-математичні методи лежать в основі економічних 

моделей планових показників на основі виявлення їх кількісної 

залежності від основних факторів. З їх допомогою на базі використання 

обчислювальної техніки є можливість розробляти ряд альтернативних 

варіантів плану і вибирати з декількох варіантів оптимальний. 

 

2.1.4 Розв’язання задач планування за допомогою MS Excel 

Excel пропонує потужний інструмент для вирішення оптимізаційних 

задач, тобто таких завдань, в яких необхідно знайти екстремальне 

значення (мінімум або максимум) деякої функції, яка називається 

цільовою, при заданих обмеженнях [5]. 
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Якщо цільова функція (ЦФ) і / або обмеження – лінійні, то такі 

завдання прийнято називати задачами лінійного програмування (ЗЛП). 

Багато економічних задач вирішується в рамках лінійного 

програмування. Цільовою функцією в них є або прибуток, або обсяг 

виробництва, які треба максимізувати, або витрати, які треба 

мінімізувати. Обмеження – зазвичай це умови, які накладаються на 

використовувані ресурси для виробництва продукції. Побудувавши 

математичну модель і розв’язавши задачу в заданих обмеженнях, можна 

варіювати обмеження, тобто мова вже йде про математичне 

моделювання економічних систем. 

Задача. У цеху площею 74м2 необхідно встановити верстати, на 

придбання яких відпущено 420 тис. грн. Існує два типи верстатів. Верстат 

першого типу вартістю 60 тис. грн., що вимагає 12м2 виробничої площі, 

забезпечує виготовлення 70 виробів за зміну. Аналогічні характеристики 

верстата другого типу становлять відповідно 40 тис. грн., 6м2, 40 виробів 

за зміну. Знайти оптимальний варіант придбання верстатів, що 

забезпечують максимальне виробництво виробів в цеху. 

Розв’язання: 

Позначимо Х1 кількість верстатів першого типу, а Х2 – кількість 

верстатів другого типу, які передбачається встановити в цеху. Тоді 

кількість виробів, яка буде вироблена на цих верстатах, дорівнює 

F(X1, X2) = 70∙X1+40∙X2. 

Це і є цільова функція, яку потрібно максимізувати. 

Тепер напишемо два обмеження. 

Обмеження за фінансами: 

60∙X1 + 40∙X2 ≤ 420  тис. грн. 

Обмеження за площею розміщення: 

12∙X1 + 6∙X2 ≤ 74 м2. 

Крім цих обмежень слід додати явні обмеження: 

– змінні задачі повинні бути невід’ємні: 

X1 ≤ 0; X2 ≤ 0; 

– змінні задачі повинні бути цілими: 

X1, X2  Z. 

Отже, математична модель сформульована. 
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В даний час найбільш потужним засобом розв’язання таких задач 

на комп’ютері є пакет Excel з його надбудовою Пошук рішення [6]. Цей 

засіб дозволяє отримати не тільки значення невідомих, цільової функції і 

правих частин обмежень, але і ряд важливих, додаткових відомостей: 

– границі зміни цільових коефіцієнтів і правих частин обмежень, в 

межах яких рішення поставленої задачі можливо; 

– нормовані значення вартості одиниці невідомих, що 

визначаються; 

– тіньові ціни одиниць обсягів запропонованих ресурсів. 

Завдяки цим відомостям стає можливим вносити економічно 

обґрунтовані рекомендації в розглянуту цією задачею ситуацію. 

ПРИМІТКА: надбудову Пошук рішень не завжди можна виявити в 

меню робочого столу комп’ютера через те, що вона може бути не 

підключена. Для установки інструменту Пошук рішення необхідно: 

Головне меню: Сервіс / Надбудови / Встановити прапорець Пошук 

рішення / OK. Після завантаження інструменту Пошук рішення в меню 

Сервіс з’являється команда Пошук рішення. Виконання цієї команди 

починається з виведення діалогового вікна, в якому вводяться вихідні 

дані завдання. 

Для розв’язання задач в Excel необхідно правильно помістити 

математичну модель по клітинках електронної таблиці при цьому 

доцільно дотримуватися приблизно схеми заповнення клітинок (рис.2.1). 
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Рисунок 2.1 – Схема заповнення клітинок 
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В клітинках, що містять формули (вони виділені) найчастіше 

використовується функція СУММПРОИЗВ (масив 1; масив 2), де масив 

1 – це перелік клітинок для значень змінних, в таблиці вони обведені 

пунктиром, а масив 2 – коефіцієнти при змінних. Зазвичай осередки 

масиву 1 фіксуються, тобто їх адреси роблять абсолютними, для того, 

щоб мати можливість писати формулу тільки один раз, а в усіх інших 

випадках її копіювати. 

Усі відомості про модель заносять у вікно Пошук рішення 

(рис.2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Вікно «Пошук рішення» 

 

Для занесення адрес цільової функції і змінюваних змінних досить 

клацнути мишею по відповідних клітинках. Для занесення обмежень 

треба повідомляти адресу клітинки, де знаходиться відповідна 

обмеженню формула, повідомити вид нерівності і значення або адресу, де 

зберігається значення правої частини обмеження. Всі ці дії виконують 

кнопкою Додати вікна Пошук рішення. За цією кнопкою з’являється 

додаткове вікно для введення обмеження. Нескладно здогадатися про 

призначення всіх інших кнопок вікна Пошук рішення. 

Кнопкою Параметри цього вікна необхідно перейти у додаткове 

вікно, де обов’язково слід зазначити умову, що дана модель є  лінійною, а 

також можна прийняти умову невід’ємності змінних. 
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Послідовність дій така. 

1. Відводимо клітинки для кожної незалежної змінної задачі. 

2. Відводимо клітинку для цільової функції і набираємо в ній 

відповідну формулу. 

У формулі як змінні фігурують адреси осередків, де розташовані 

відповідні змінні. Константи задачі задані не числами, а також 

посиланнями на клітинки, в яких їх необхідно попередньо розмістити. 

3. Відводимо клітинки для створення формул, призначених для 

лівої частини кожного обмеження. 

4. Відкриваємо діалогове вікно Пошук рішення (рис. 2.2). 

5. У полі Встановити цільову клітинку вказуємо адресу клітинки, 

в якій знаходиться формула для розрахунку цільової функції. Нижче 

вказуємо тип оптимізації (пошук максимуму або мінімуму). 

6. У полі Змінювальні клітинки визначаємо адреси клітинок, де 

знаходяться незалежні змінні задачі. 

7. Для того щоб ввести обмеження, потрібно натиснути на кнопку 

Додати. З’являється діалогове вікно Додавання обмеження (рис. 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Додавання обмеження 

 

У ліве поле вводимо адресу клітинки, де знаходяться обмеження 

(або діапазон адрес клітинок), у центральному полі вибираємо знак 

операції відношення (а також задаємо цілочисельність або бінарність 

змінних), у правому полі задаємо адресу клітинки (або діапазон адрес), де 

перебувають праві частини обмежень. Замість адрес в правій частині 

можна просто задати числові значення. 

Натисканням клавіші Додати переходимо в режим додавання 

наступного обмеження, натисканням клавіші ОК закінчуємо введення 

обмежень. 
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Тепер, якщо необхідно, в полі Обмеження вікна Пошук рішення 

можна вибирати будь-які обмеження та редагувати їх або видаляти. 

8. Запускаємо процес обчислень натисканням кнопки Виконати. 

У вікні Результати пошуку рішення користувачеві пропонується 

скласти звіти, отримані за результатами оптимального рішення. Вони 

розташовуватимуться на окремих аркушах даної робочої книги. За 

допомогою цих звітів можна отримати інформацію про ступінь 

дефіцитності тих чи інших ресурсів. 

У вікні Пошук рішення за допомогою кнопки Параметри можна 

викликати діалогове вікно Параметри пошуку рішення (рис.2.4).  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Діалогове вікно Параметри пошуку рішення 

 

Поля Максимальний час і Граничне число ітерацій визначають 

час, відпущений на пошук розв’язання задачі, і число проміжних 

обчислень, відповідно. 

Поля Відносна похибка, Допустиме відхилення і Збіжність 

служать для завдання точності, з якою розшукується рішення (останнє 

використовується тільки для нелінійних моделей). Рекомендується після 

розв’язання задачі повторити його з більшою точністю (особливо для 

цілочисельних моделей), щоб перевірити точність моделі. 
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Прапорець Лінійна модель встановлюється для лінійних задач і 

знімається для нелінійних. 

Прапорець Невід’ємні значення дозволяє встановити нульову 

нижню межу для тих клітинок, для яких вона не була вказана в полі 

Обмеження діалогового вікна Додати обмеження. 

Прапорець Автоматичне масштабування служить для включення 

автоматичної нормалізації вхідних і вихідних значень, які якісно 

розрізняються за величиною, наприклад, максимізація прибутку в 

процентах по відношенню до вкладень, що обчислюється в мільйонах 

карбованців. 

Прапорець Показувати результати ітерацій служить для 

покрокового проведення ітерацій з метою перегляду проміжних 

результатів. 

Опція Оцінки служить для зазначення методу екстраполяції, 

використовуваного при пошуку рішення. 

Опція Різниці служить для зазначення методу чисельного 

диференціювання, який використовується для обчислення похідних при 

пошуку рішення. 

Опція Метод пошуку служить для вибору алгоритму оптимізації 

(метод Ньютона або сполучених градієнтів), що вказує напрямок пошуку. 

Більш детальну інформацію можна отримати, натиснувши кнопку 

Довідка в тому ж діалоговому вікні. 

Продемонструємо використання Пошуку рішення на прикладі. 

 

Приклад 1. Знайти мінімум функції Z = X1 + X2 при виконанні 

наступної системи обмежень: 

3∙x1 + x2  ≥ 8 

x1 - 4∙x2 ≤ 19 

2∙x1 + 3∙x2≤ 28 

x1 – x2 ≤ 4 

x1 + 3∙x2 ≥ 8 

Розв’язання.  

У таблиці Excel умови можна подати у вигляді таблиці, як показано 

на рис. 2.5. 



81 

 

Задача      

Змінні X1 X2    

Значення 0 0 Z   

Коефіцієнти 1 1 0   

 Обмеження  Формули Знак Об’єм 

1-е 3 1 0 >= 8 

2-е 1 -4 0 <= 19 

3-е 2 3 0 <= 28 

4-е 1 -1 0 <= 4 

5-е 1 3 0 >= 8 

 

Рисунок 2.5 – Умова задачі 

 

Тоді вікно Пошуку рішення буде виглядати як на рис.2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Подання умов задачі у вікні Пошук рішення 

 

Слід зауважити, що під час запису обмежень вказується порівняння 

адреси клітинки, що зберігає формулу відповідного обмеження з 

адресою, де зберігається значення даного обмеження. Це пов’язано з тим, 

що вікно запису обмеження не дозволяє записувати саму формулу 

обмеження, а передбачає лише запис адреси. Запис адреси у вікні Пошук 

рішення доцільніше робити не з клавіатури, а за допомогою миші так 

званим методом «взяти і тягнути». Отримано результат як на рис.2.7. 
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Рисунок 2.7 – Результат внесення даних 

 

 В клітинці D4 маємо мінімальне значення цільової функції, 

що дорівнює 4. Оптимальні значення змінних в клітинках B3 і C3 рівні по 

2. Всі обмеження виконуються. Зокрема, друге обмеження: за його 

формулою результат дорівнює (– 6), а його об’єм дорівнює 19, отже, ліва 

частина менше правої на 25. 

 

2.1.5 Аналіз оптимального рішення на чутливість в MS Excel 

На практиці багато економічних параметрів (ціни на продукцію і 

сировину, запаси сировини, попит на ринку, заробітна плата і т.д.) з 

часом змінюють свої значення. Тому оптимальне рішення ЗЛП, отримане 

для конкретної економічної ситуації, після її зміни може виявитися 

непридатним або неоптимальним. У зв’язку з цим виникає задача аналізу 

чутливості ЗЛП, а саме того, як можливі зміни параметрів вихідної 

моделі вплинуть на отримане раніше оптимальне рішення. 

Для розв’язання задачі аналізу чутливості обмеження лінійної 

моделі класифікуються таким чином: 

– зв’язуючі обмеження проходять через оптимальну точку; 

– незв’язуючі обмеження не проходять через оптимальну точку. 

Аналогічно ресурс, що є зв’язуючим обмеженням, називають 

дефіцитним, а ресурс, що є незв’язуючим обмеженням, – 

недефіцитним. 

Обмеження називають надлишковим у тому випадку, якщо його 

виключення не впливає на область допустимих рішень і, отже, на 

оптимальне рішення. Виділяють три задачі аналізу на чутливість. 
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1. Аналіз скорочення або збільшення ресурсів:  

а) на скільки можна збільшити (обмеження типу ≤) або зменшити 

(обмеження типу ≥) запас дефіцитного ресурсу для покращення 

оптимального значення цільової функції?  

б) на скільки можна зменшити (обмеження типу ≤) або збільшити 

(обмеження типу ≥) запас недефіцитного ресурсу при збереженні 

отриманого оптимального значення цільової функції? 

2. Збільшення (зменшення) запасу якого з ресурсів найвигідніше? 

3. Аналіз зміни цільових коефіцієнтів: який діапазон зміни 

коефіцієнтів цільової функції, при якому не змінюється оптимальне 

рішення? 

Застосовуючи Пошук рішення, крім знаходження оптимального 

рішення отримують, 3 листи зі звітами [7]: Результати, Стійкість, Межі. 

Після запуску в Excel задачі на розв’язання у вікні Результати 

пошуку рішення виділити за допомогою миші тип звіту (рис. 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Виділення типів звітів, необхідних для аналізу чутливості 

 

Аналізуючи ці звіти, можна отримати відповіді на всі переліченні 

вище запитання. 

Звіт Результати складається з трьох таблиць: 

1) таблиця 1 містить інформацію про ЦФ; 

2) таблиця 2 містить інформацію про значення змінних, отриманих 

в результаті розв’язання задачі; 
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3) таблиця 3 показує результати оптимального рішення для 

обмежень і для граничних умов. 

Якщо ресурс використовується повністю (тобто ресурс 

дефіцитний), то в графі Статус (Стан) відповідне обмеження вказується 

як пов’язане; при неповному використанні ресурсу (тобто ресурс 

недефіцитний) в цій графі вказується Не пов’язане. У графі Значення 

наведено значення використаного ресурсу. Для граничних умов у графі 

Різниця показана різниця між значенням змінної в знайденому 

оптимальному рішенні і заданою для неї граничною умовою. Таблиця 3 

звіту результатів дає інформацію для аналізу можливої зміни запасів 

недефіцитних ресурсів при збереженні отриманого оптимального 

значення цільової функції. Так, якщо на ресурс накладено обмеження 

типу ≥, то в графі Різниця дається значення кількості ресурсу, на який 

була перевищена мінімально необхідна норма. Якщо на ресурс накладено 

обмеження типу ≤, то в графі Різниця дається значення кількості ресурсу, 

який не використовується при реалізації оптимального рішення. 

Звіт Стійкість містить інформацію про те, наскільки цільова 

клітинка чутлива до змін обмежень і змінних, він складається з двох 

таблиць. 

Таблиця 1 містить інформацію, що відноситься до змінних. 

1. Результат розв’язання задачі. 

2. Нормована вартість, яка показує, на скільки умовних одиниць 

зміниться значення цільової функції у разі примусового включення 

одиниці цієї продукції в оптимальне рішення. 

3. Коефіцієнти ЦФ. 

4. Граничні значення приросту цільових коефіцієнтів Δcj, при 

яких зберігається первісне оптимальне рішення. 

Таблиця 2 містить інформацію, що відноситься до обмежень. 

1. Величина використаних ресурсів в колонці Результ. 

Значення. 

2. Граничні значення приросту ресурсів Δbi. У графі Допустиме 

Зменшення показують, на скільки умовних одиниць можна зменшити 

(усунути надлишок) або збільшити (підвищити мінімально необхідну 
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вимогу) ресурс, зберігши при цьому оптимальне рішення (аналіз 

дефіцитних і недефіцитних ресурсів). 

3. Цінність додаткової одиниці i-го ресурсу (тіньова ціна) 

розраховується тільки для дефіцитних ресурсів. 

Звіт Межі містить інформацію про те, в яких межах значення 

змінюваних клітинок можуть бути збільшені або зменшені без 

порушення обмежень задачі. Для кожної змінної клітинки цей звіт 

містить оптимальне значення, а також найменші значення, які клітинка 

може приймати без порушення обмежень. 

Розглянемо більш детально аналіз чутливості для наступної задачі. 

 

Задача. Меблева фабрика виробляє недорогі столи і стільці. У 

розпорядженні фабрики 4 види ресурсів, запаси яких обмежені (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані 

Ресурс 
Потреба в ресурсі Денний запас ресурсу 

Столи Стільці 

Теслярська ділянка, год. 4 3 240 

Ділянка фарбування,  год.  2 1 100 

Ділянка контролю, год.  0,5 0,6 36 

Деревина, кв.м. 32 10 1248 

 

Потреби в ресурсах і можливості щодо їх використання (тобто 

запаси) протягом доби наведені в таблиці. Максимальна потреба в столах 

на плановий період  40 шт. Кожен проданий стіл приносить прибуток в $ 

7, а проданий стілець в $ 5 [8]. Визначити оптимальний план виробництва 

меблевої фабрики. 

 

Розв’язання. 

1. Введення початкових даних в таблицю Excel (рис.2.9).  

2. Розв’язання задачі: Сервіс – Пошук рішення – Кнопка 

Параметри. Поставити пташку – Лінійна модель – Ок – Виконати 

(рис.2.10). 



86 

 
 

Рисунок 2.9 – Введення даних задачі 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Запуск розв’язання задачі 

 

Натиснути Результат у вікні Результати пошуку рішення 

(рис.2.8). Отримали результат (табл.2.2). 



87 

Таблиця 2.2 – Результат розв’язання задачі 

Ресурс 

Потреба в ресурсі 
Денний запас 

ресурсу 

Денний запас 

ресурсу 

(обмеження) 
Столи Стільці 

Теслярська ділянку (год.) 4 3 240 221,0704225 

Ділянка фарбування (год.) 2 1 100 91,94366197 

Ділянка контролю (год.) 0,5 0,6 36 36 

Деревина (кв. м) 32 10 1248 1248 

Потреба в столах (од.) 40    

План (од.) 27,3803 37,1831   

Прибуток ($) 7 5  377,5774648 

 

 

Відповідь: оптимальний план виробництва меблевої фабрики: 27,4 

одиниць столів і 37,2 одиниць стільців на добу. При цьому досягається 

максимальний прибуток в 377,58 $. 

3. Аналіз результатів. Виділити тип звіту, натиснути ОК.  

Звіт Результати наведено на рис. 2.11. Він складається з трьох 

таблиць. 

Цільова клітинка містить початкове та оптимальне значення 

цільової функції – 120 і 377,58. 

Змінні клітинки – вихідні значення змінних і результуючі 

(оптимальні): 10 і 27,38 столів, 10 і 37,18 стільців.  

Обмеження – знаходяться імена обмежень, ліва частина обмежень, 

а також такі стовпці: 

Значення – скільки фактично використано ресурсу, наприклад, 

Теслярська ділянка – 221,07 од., Деревина – 1248 кв.м.; 

Формула – відображається знак обмеження; 

Статус – відображено статус обмеження: пов’язане обмеження – 

ресурс використаний повністю (наприклад, Деревина, Ділянка контролю), 

непов’язане обмеження – ресурс використано не повністю (наприклад, 

Теслярська ділянка, Ділянка фарбування); 

Різниця – відображено кількість не використаного ресурсу. 

Наприклад, Теслярська ділянка – 18,93 одиниці, Ділянка фарбування – 

8,06 одиниці. Звіт Стійкість  наведено на рис. 2.12. 
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Рисунок 2.11 – Звіт результатів 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Звіт зі стійкості 
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Звіт зі стійкості складається з двох таблиць. 

Таблиця 1 – змінні клітинки. Крім імені змінних і адрес клітинок, 

в ній присутні стовпці: 

Результуюче значення – це оптимальний план; 

Нормована (скорочена) вартість – показує, на скільки умовних 

одиниць зміниться цільова функція після примусового включення 

одиниці цієї продукції в оптимальний план. У даному прикладі 

нормована вартість дорівнює 0 і для столів, і для стільців, тому що 

продукція рентабельна; 

Цільовий коефіцієнт – значення коефіцієнтів цільової функції. У 

прикладі – питомий прибуток – 7 і 5; 

Допустиме збільшення, допустиме зменшення – показує межі змін 

коефіцієнтів цільової функції, при яких зберігається набір змінних, що 

входять в оптимальне рішення. Наприклад, якщо вартість столу 

збільшиться на 9 і більше одиниць (наприклад, 17), то зміниться набір 

змінних, що входять в оптимальне рішення.  

Який саме буде оптимальний план, можна буде визначити тільки 

після розв’язання задачі з новими даними. 

Таблиця 2 – Обмеження. Крім назви змінних і адрес клітинок, в ній 

присутні стовпці: 

Результуюче значення – значення лівої частини обмеження при 

оптимальному плані, тобто скільки фактично використано ресурсу. 

Наприклад, Теслярська ділянка – 221,07 од., Деревина – 1248 кв.м.; 

Тіньова ціна – зміна цільової функції при зміні дефіцитного ресурсу 

на 1 одиницю. Тіньова ціна недефіцитного ресурсу буде дорівнюватиме 

0. Наприклад, зміни кількості ресурсу теслярської ділянки або ділянки 

фарбування не вплине на значення цільової функції (= 0). Якщо ж 

збільшити ресурс ділянки контролю на 2 одиниці (38 одиниць), то 

цільова функція збільшиться на  

2 ∙ 6,338 = 12,676 $ 

 і дорівнюватиме  

377,577 + 12,676 = 390,253 $; 

Обмеження Права частина – запас ресурсу; 
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Допустиме збільшення, допустиме зменшення – показує, на скільки 

умовних одиниць можна змінити праву частину обмеження до того 

моменту, поки це буде впливати на оптимальне значення цільової 

функції. Наприклад, збільшення запасу часу ділянки контролю більше, 

ніж на 4,8 одиниці, вже не буде впливати на цільову функцію. 

Звіт Межі наведено на рис.2.13. 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Звіт по межах 

 

Звіт Межі складається з двох таблиць. 

Таблиця 1 – оптимальне значення цільової клітинки. 

Таблиця 2 – результуючі (оптимальні) значення змінних з їх 

нижніми і верхніми межами і відповідними цільовими результатами. 

Значення – оптимальне значення змінної. 

Нижня межа, верхня межа – найменше значення, яке може мати 

змінна клітинка за умови, що обмеження ще виконуються, а значення 

інших змінних клітинок фіксовані (рівні оптимальним). 

Цільовий результат – це значення цільової клітинки, коли значення 

змінної клітинки дорівнює її нижній або верхній межі. Наприклад, якщо 

столів не випускатимуть (0 штук – нижня межа), то при випуску 37,18 

стільців прибуток (цільова функція) буде дорівнювати 185,91 $. 
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2.2 Практична частина 

 

Традиційними задачами, які розв’язуються за допомогою настройки 

Пошук рішень є: 

1) планування асортименту продукції – скільки можна випустити 

певного товару при обмеженні сировини; 

2) визначення штатного розкладу – як скласти штатний розклад 

для досягнення кращого результату  при найменших витратах; 

3) планування перевезень – як мінімізувати витрати на 

перевезення; 

4) визначення складу суміші –як скласти суміш заданої якості при 

найменших витратах та ін. 

Всі ці задачі мають три загальні властивості [5–9]: 

1) у них є тільки одна мета: або мінімізувати витрати, або 

максимізувати прибуток (вигоду); 

2) є обмеження на ресурси, наприклад,  сировину, час і т.д.; 

3) є набір вхідних значень, що впливає на обмеження. 

 

2.2.1 Задачі визначення плану випуску та управління ресурсами 

Задача 1. За допомогою Пошуку рішення розв’язати наступну 

оптимізаційну задачу. Для виготовлення трьох видів продукції 

використовується чотири види ресурсів. Вихідні дані наведено в таблиці 

2.3. Скільки продукції кожного виду потрібно випустити, щоб отримати 

максимальний прибуток? 

 

Таблиця 2.3 – Вихідні дані 

Ресурси 
Норми витрат ресурсів на одиницю продукції 

Запаси 
1-й вид 2-й вид 3-й вид 

Труд 3 6 4 2000 

Сировина 1 20 15 20 15000 

Сировина 2 10 15 20 7400 

Обладнання 0 3 5 1500 

Ціна, грн 6 10 9  
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Розв’язання. 

Зображуємо вихідні дані у вигляді таблиці і знаходимо фактичну 

кількість ресурсів кожного виду, яка використовується як сума добутків 

кількості продукції кожного виду на норму витрат ресурсів (рис.2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Формування вихідних даних 

 

Цільовою функцією є вартість продукції, вона повинна прагнути до 

максимуму (рис. 2.15). 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Цільова функція 
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Використовуючи пункт меню Сервіс → Пошук рішення, 

знаходимо рішення (рис. 2.16). 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Отримання результату 

 

Висновки. Таким чином, для того, щоб отримати максимальний 

прибуток, необхідно випустити 520 одиниць продукції першого виду, 

продукцію другого виду випускати недоцільно і 110 одиниць продукції 3-

го виду. При цьому прибуток становитиме 4110 грн. 

Самостійно провести аналіз результатів розв’язання задачі 

(сформувати звіти Результати, Стійкість, Межі). Зробити 

висновки. 

 

Задача 2. Мале підприємство планує випуск двох видів продукції А і 

Б. Для цього є сировина двох видів, запаси яких наведено в табл. 2.4 

[http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_02_prakt.html]. 

В оренду взято 5 верстатів і прийнято на роботу 20 робітників. Якщо 

вважати, що число робочих днів у році 226, то ресурс робочого часу 

верстатів становитиме 5 ∙ 226 ∙ 0,8 = 904 машино-днів. Тут 0,8 – 

коефіцієнт використання робочого часу (верстати потребують 
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перенастроювання, заміни інструменту, мастила, профілактичного 

ремонту). Ресурс робочого часу робітників визначається аналогічно, за 

умови, що коефіцієнт використання робочого часу дорівнює одиниці і в 

даному випадку – 20 ∙ 226 ∙ 1 = 4520 людино-днів. У стовпці «ціна 

одиниці продукції» вказана вартість одного машино-дня роботи верстатів 

і одного людино-дня роботи робітників. Прибуток від реалізації одиниці 

продукції першого виду становитиме 220 у.о., а від реалізації одиниці 

продукції другого виду становитиме 330 у.о. Відповідно до вже 

укладеного договору продукції виду А необхідно виробити не менше 10 

одиниць. Дослідження ринку показало, що продукції виду Б можна 

реалізувати в кількості не більше 30 одиниць. Прибуток від реалізації 

одиниці продукції виду А буде становитиме 220 у.о., від реалізації 

одиниці продукції виду В – 330 у.о. 

 

Таблиця 2.4 – Початкові дані до задачі 2 

Найменуванн

я  

ресурсу 

Запас 

ресурсу 

Ціна 

одиниці  

ресурсу 

Норми витрат ресурсів на одиницю 

продукції виду 

А Б 

Сировина С1 190 20 5 8 

Сировина С2 200 30 10 5 

Верстати 904 20 30 20 

Труд. ресурси 4520 10 150 200 

 

Необхідно визначити кількість продукції кожного виду, яку можна 

зробити при наявних запасах ресурсів з метою отримання максимального 

прибутку. Провести аналіз результатів розв’язання задачі. 

 

Розв’язання. 

Як елементи приймемо Х1 – кількість продукції виду А; Х2 – 

кількість продукції виду Б, яку необхідно випустити при наявних запасах 

сировини для отримання максимального прибутку. У цьому випадку 

математична модель матиме вигляд 

5 Х1 +8 Х2 ≤ 190 

10 Х1 +5 Х2 ≤ 200 
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30 Х1 +20 Х2 ≤ 904 

200 Х1 +300 Х2 ≤ 4520 

Х1  ≥ 10 

Х2  ≤ 30 

 F = 220 Х1 + 330 Х2  → max. 

 

Вихідні дані організовуються так, як це показано на рис. 2.17. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Організація вихідних даних задачі 
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У клітинку Е13 записуємо =СУММПРОИЗВ(B11:C11;B13:C13). 

Тут обчислюється значення цільової функції як сума добутків 

фактичного випуску кожного виду продукції на прибуток від реалізації її 

одиниці. Потім в клітинку Е16 записується 

=СУММПРОИЗВ(B11:C11;B16:C16). Тут розраховуються фактичні 

витрати кожного виду ресурсів як сума добутків норм витрати на 

фактичний випуск продукції кожного виду. Потім це копіюється 

(розтягується) до клітинки Е21. У клітинку I16 записуємо =G16–E16 і 

копіюємо це до I21. У клітинку J16 записуємо =(G16–E16)/G16*100, 

копіюємо до клітинки J21. У клітинку С26 записуємо =B26*G16, 

копіюємо до С29; в G26 записуємо =F26*B26, копіюємо до G29; в К26 

записуємо =J26*B26, копіюємо до К29; в L16 записуємо = G10–F21+J21, 

копіювати до L21. Після цього в меню вибрати Сервіс та Пошук 

рішення. Потім заповнити панель, що з’явилася так, як це показано на 

рис. 2.18, після чого натиснути Виконати і ОК. 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Введення обмежень 



97 

В клітинках В11 і С11 з’являється рішення задачі – значення 

шуканих змінних Х1 і Х2, а в Е13 – значення цільової функції. В 

клітинках I16–I21 записані залишки ресурсів в одиницях їх вимірювання, 

а в J16–J21 – ті ж залишки в процентах від запасів. Після аналізу 

залишків приймається рішення про продаж найбільш надлишкових з них. 

У даному прикладі продається 900 днів машинного часу, що записується 

в клітинку F28. Оскільки верстати орендуються, то це означає 

скорочення терміну оренди на 900 днів. При цьому звільняється 

18 000 у.о. На ці гроші закуповуємо 600 одиниць дефіцитної сировини 

другого виду (18 000/30 = 600). У результаті в клітинках L16–L19 

з’являються нові запаси, які вручну записуються в клітинки G16–G21 для 

розв’язання нової задачі з метою подальшої оптимізації запасів ресурсів. 

Самостійно провести аналіз розв’язання задачі (сформувати 

звіти Результати, Стійкість, Межі). Зробити висновки. 

 

Задача 3. На садовій ділянці є можливість 120 м2 використовувати 

для вирощування цибулі, моркви і буряка для продажу. Багаторічна 

середня врожайність культур становить 3, 4 і 3 кг/м2 для перерахованих 

культур відповідно, а витрати праці на вирощування одного кілограма 

продукції складають 0,2, 0,25, 0,22 год/кг. Займатися реалізацією 

продукції немає можливості, тобто приймається рішення продати її оптом 

перекупникові, який поставив умову надати йому цибулі 90 кг, моркви 

200 кг і буряка 100 кг, при цьому він згоден заплатити по 8, 12 і 15 грн за 

кілограм кожного продукту відповідно. Скільки площі необхідно 

відвести під кожну культуру для забезпечення максимально можливого 

доходу від такого виробництва, якщо планується витрачати по 0,75 год. 

праці щодня протягом всіх 120 днів вирощування? Розробити пропозиції 

щодо зміни економічних умов ведення бізнесу з точки зору його 

раціоналізації. Побудувати модель і розв’язати задачу з використанням 

Пошуку рішення. Провести аналіз звітів Результати, Стійкість. 

 

Розв’язання. 

Приклад проведення аналізу наведено на рис. 2.19. 
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Змінні клітинки      

     Результ. Норм. Цільовий Допустиме Допустиме 

 Клітинка Им’я значення вартість Коефіцієнт Збільшення Зменшення 

 $C$3 значення цибуля 30 0 24 4.8 1E+30 

 $D$3 значення морква 50 0 48 1E+30 7.090909091 

 $E$3 значення буряк 20 0 45 7.8 1E+30 

Обмеження      

     Результат Тіньова Обмеження Допустиме Допустиме 

 Клітинка Им’я Значення Ціна 

Права 

частина Збільшення Зменшення 

 $F$5 площа 100 0 120 1E+30 20 

 $F$6 труд 90 48 90 20 0 

 $F$7 план цибуля –90 1.6 –90 90 0 

 $F$8 план морква –200 0 –200 1E+30 0 

 $F$9 план буряк –100 1.56 –100 100 0 

 

Рисунок 2.19 – Приклад аналізу до задачі 3 

 

Пояснення. Перш за все, звернемо увагу на результати значень 

змінних: площі під цибулю, моркву і буряк відповідно дорівнюють 30, 50 

і 20 м2, тобто при заданих умовах виробництва можна займатися 

вирощуванням усіх культур. У клітинці, де була записана цільова 

функція, отримано її оптимальне значення – 4020 грн. Це число в самому 

звіті відсутнє, воно знаходиться на аркуші, де записувалася модель 

розв’язуваної задачі. 

Перейдемо до графи Норм. вартість, де для площ під будь-яку 

культуру вийшло значення 0. Якби в цій графі вийшло не нульове 

значення, то це був би ваговий коефіцієнт впливу однієї одиниці даної 

змінної на значення цільової функції. Позитивне значення цього 

коефіцієнта збільшувало б значення прибутку, а негативне – зменшувало. 

Розглянемо тепер сенс трьох останніх граф цієї частини звіту. 

Цільові коефіцієнти всіх змінних збережені, але можливо їх зменшення 

або збільшення. Наприклад, цільовий коефіцієнт для цибулі дорівнює 24, 

і можливо його збільшення на 4,8. Оскільки цей коефіцієнт є добутком 

ціни на врожайність, то, взагалі кажучи, можлива зміна обох складових. 

Але змінити врожайність набагато складніше, ніж ціну, адже при цьому 
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доведеться понести додаткові витрати, наприклад, на внесення добрив. 

Змінити ціну набагато простіше, але тут завжди є небезпека встановити 

таку ціну, по якій продукція вже не буде користуватися попитом. Звідси 

збільшувати ціну слід з урахуванням ринкової ситуації. Наприклад, чи 

можна 1кг цибулі продати по 8 + 4.8 = 12.8 грн.? Щоб знайти відповідь на 

це питання, досить відвідати найближчий ринок. 

Друга частина звіту стійкості. Тіньова вартість 1 год. праці 

дорівнює 48 грн. Інакше кажучи, кожна додаткова година праці 

приводить до зростання доходу на 48 грн. Чи варто збільшувати наявний 

ресурс праці? Відповідь на це питання буде ясною, якщо знати справжню 

ціну години праці. Якщо за годину праці треба платити менше 48 грн., то, 

звичайно, об’єм праці треба збільшувати, тобто наймати додаткових 

працівників. В іншому випадку це робити не доцільно. 

Нарешті, розглянемо обмеження за планом. Договір з продавцем 

був про постачання не менше 90, 200 і 100 кг продукції відповідно, і за 

рішенням вийшли ті ж величини. Для плану по цибулі і буряку є тіньові 

ціни 1.6 і 1.56 грн. відповідно. Це означає, що плани по цих культурах 

хоча і виконані, але вони обтяжливі. Будь-яке зменшення плану на 

одиницю відповідно збільшить величину доходу на величину тіньової 

ціни, змінивши при цьому значення площ під всі культури. Розглянемо 

тепер зміни (збільшення і зменшення) величини заданих значень (обсягів) 

для обмежень. Наприклад, ресурс праці можна підняти на 20 год., тоді 

його точно вистачить для обробки всієї заданої площі. Оскільки плани по 

цибулі і буряку обтяжливі, то їх слід звести до нуля, використавши всю 

наявну площу під моркву. До речі, при цьому цільова функція буде 

дорівнювати 4320 грн., Тобто займатися вирощуванням однієї тільки 

моркви набагато вигідніше, ніж всіма культурами разом. Зі значенням 

меж зміни для величин звіту пов’язаний ще один важливий висновок про 

сенс самої назви звіту – якщо вийти за межі допустимих змін, то можна 

прийти до варіанту відсутності рішення задачі, тобто в заданих межах 

рішення стійкість існує. 

Підводячи підсумок всім міркуванням, можна сформулювати такі 

рекомендації. 

1. Для вирощування культур досить використання 100 м2 площі. 



100 

2. Ресурс праці доцільно збільшувати, щоб мати можливість 

обробити додаткову площу, але при цьому необхідно пам’ятати, що 

справжня ціна праці не повинна перевищувати 48 грн. за годину. 

3. Плани по цибулі і буряку обтяжливі, тому треба або домовлятися 

з перекупником про вищу ціну на цю продукцію, або відмовитися від їх 

вирощування. За даних умов задачі на кожному кілограмі цибулі ми 

втрачаємо 1,6 грн., а моркви – 1,56 грн. 

Висновки: згідно з отриманими рекомендаціями потрібно змінити 

умови роботи. Аналіз звіту по стійкості дозволяє корегувати економічні 

умови ситуації, що розглядається, забезпечуючи більш ефективне 

виробництво продукції. 

Самостійно провести аналіз звіту Межі. Зробити висновки. 

 

2.2.2 Задача складання штатного розкладу 

Задача 4. Відомо, що в штаті лікарні є 6 санітарок, 8 медсестер, 

10 лікарів, 3 завідувачів відділеннями, головний лікар, завідувач аптекою, 

завідувач господарством і завідувач лікарнею. На деяких посадах число 

людей може змінюватися. Наприклад, знаючи, що знайти санітарок 

важко, керівник може прийняти рішення скоротити число санітарок, щоб 

збільшити оклад кожної з них. Загальний місячний фонд зарплати 

складає 10 000 $. Необхідно визначити, якими повинні бути оклади 

співробітників лікарні.  [http://citforum.ck.ua/pp/excel72.shtml]. 

Розв’язання. 

1. Побудуємо модель цієї задачі. За основу візьмемо оклад 

санітарки, а решту окладів будемо обчислювати, виходячи з нього: у 

стільки-то разів або на стільки-то більше. Говорячи математичною 

мовою, кожен оклад є лінійною функцією від окладу санітарки: Ai∙С+Вi, 

де С – оклад санітарки; Аi і Вi – коефіцієнти, які для кожної посади 

визначають наступним чином: 

• медсестра отримує в 1,5 рази більше санітарки (А2 = 1,5; В2 = 0); 

• лікар – в 3 рази більше санітарки (В3 = 0; А3 = 3); 

• завідувач відділенням – на 30 грн. більше, ніж лікар (А4 = 3; B4 = 

30); 

• завідувач аптекою – в 2 рази більше санітарки (А5 = 2; В5 = 0); 
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• завідувач господарством – на 40 грн. більше медсестри (А6 = 1,5; 

В6 = 40); 

• головний лікар – в 4 рази більше санітарки (А7 = 4; В7 = 0); 

• завідувач лікарнею – на 20 грн. більше головного лікаря (А8 = 4; В8 

= 20). 

Знаючи кількість осіб на кожній посаді, модель можна записати як 

рівняння 

N1 ∙ A1 ∙ C + N2 ∙ (A2 ∙ C + B2) + ...+ N8∙(A8∙C + B8) = 10 000, 

 

де N1 – кількість санітарок, N2 – кількість медсестр і т.д. 

У цьому рівнянні нам відомі A1...A8, B1...B8 і N1...N8, а С невідомо. 

Аналіз рівняння показує, що задача складання розкладу звелася до 

розв’язання лінійного рівняння щодо С. 

2. Розв’язання в Excel. Введіть вихідні дані до Листа електронної 

таблиці (рис. 2.20). 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Початкові дані до задачі 4 

 

У стовпці D обчисліть заробітну плату для кожної посади. 

Наприклад, для клітинки D4 формула розрахунку має вигляд 

=B4*$H$8+C4. 
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У стовпці F обчисліть заробітну плату всіх робітників даної посади. 

Наприклад, для клітинки F4 формула розрахунку має вигляд =D4*E4. 

В клітинці F12 обчисліть сумарний фонд заробітної плати лікарні. 

Робочий лист електронної таблиці буде виглядати, як показано на 

рис.2.21. 

Визначте оклад санітарки так, щоб розрахунковий фонд дорівнював 

заданому: 

  активізуйте команду Підбір параметра з меню Сервіс; 

  в полі Встановити в осередку введіть посилання на клітинку 

F12, яка містить формулу; 

  в полі Значення наберіть шуканий результат 10 000; 

  в полі Змінюючи значення клітинки введіть посилання на 

змінну клітинку H8 і клацніть ОК. 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Сформовані дані задачі 4 

 

3. Складіть штатний розклад при зміні кількості співробітників за 

умови, що сумарний місячний фонд заробітної плати буде дорівнювати 

10 000 $, наприклад, змінивши кількість санітарок і медсестер (рис. 2.22). 

Самостійно провести аналіз результатів і зробити висновки. 
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Рисунок 2.22 – Новий штатний розклад лікарні 

 

Задача 5. В штаті торгового підприємства має бути 6 підсобних 

робітників, 8 продавців, 10 робітників-фахівців, 3 менеджера, зав. 

виробництвом, зав. складом, бухгалтер і директор. Загальний місячний 

фонд зарплати складає 10 000 у.о. Необхідно визначити, якими повинні 

бути оклади співробітників підприємства, при таких умовах: 

• продавець отримує в 1,5 рази більше підсобного робітника (А2 = 

1,5; В2 = 0); 

• робочий-фахівець – в 3 рази більше підсобного робітника (А3 = 3; 

В3 = 0); 

• менеджер – на 30 у.о. більше, ніж робітник-спеціаліст (А4 = 3; 

B4 = 30); 

• завідувач виробництвом – в 2 рази більше підсобного робітника 

(А5 = 2; В5 = 0); 

• зав. складом –  на 50 у.о. більше продавця (А6 = 1,5; В6 = 50); 

• бухгалтер – в 5 разів більше підсобного робітника (А7 = 5; В7 = 0); 

• директор – на 200 у.о. більше бухгалтера (А8 = 5; В8 = 200). 

Побудувати штатний розклад торгового підприємства. 

Проаналізувати результати. Зробити висновки. 
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2.2.3 Транспортна задача 

Задача 6. Для будівництва чотирьох об’єктів використовується 

цегла, що виготовляється на трьох заводах. Щодня кожен із заводів може 

виготовити 100, 150 і 50 ум. од. цегли (пропозиція постачальників). 

Потреби в цеглі на кожному з об’єктів, що будуються щодня, становлять 

75, 80, 60 і 85 ум. од. (попит споживачів). Тарифи перевезень однієї ум. 

од. цегли з кожного із заводів до кожного з об’єктів, що будуються, 

задаються матрицею транспортних витрат С 

. 

Знайти обсяги перевезень для кожної пари «постачальник – 

споживач» так, щоб потужності всіх постачальників були реалізовані, 

попити всіх споживачів були задоволені, сумарні витрати на перевезення 

були б мінімальні  

[http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Matemathics/61416.doc.htm]. 

Розв’язання. 

1. Складання моделі. Позначимо через xij об’єм перевезення від i-го 

постачальника до j-го споживача. Задані потужності постачальників і 

попити споживачів накладають обмеження на значення невідомих xij. 

Щоб потужність кожного з постачальників була реалізована, необхідно 

скласти рівняння балансу для кожного рядка таблиці постачань: 

 

х11 + х12 + х13 + х14 =100, 

х21 + х22 + х23 + х24 =150, 

х31 + х32 + х33 + х34 =50. 

 

Аналогічно, щоб попит кожного із споживачів було задоволено, 

подібні рівняння балансу складаються для кожного стовпця таблиці 

постачань: 

х11 + х21 + х31 =75, 

х12 + х22 + х32 =80, 

х13 + х23 + х33 =60, 

х14 + х24 + х34 = 85 
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Очевидно, що обсяг вантажу, який перевозиться не може бути 

негативним, тому слід ввести обмеження невід’ємності змінних: xij ≥ 0. 

Сумарні витрати F на перевезення виражаються через коефіцієнти 

витрат таким чином: 

 

F = 6 х11 + 7 х12 + 3 х13 + 5 х14 + х21 +2 х22 + 5 х23 + 6 х24 + 8 х31 +10 

х32 + + 20 х33 + х34 

 

Для математичної постановки транспортної задачі в загальній 

постановці позначимо через сij коефіцієнти витрат, через Mi – потужності 

постачальників, через Nj – потужності споживачів, (i = 1,2, ..., m), (j = 1,2, 

..., n), m – число постачальників, n – число споживачів. Тоді система 

обмежень набуде вигляду: 

     

,

1

.

1

n
x Mij i

j

m
x Nij j

i













        (2.1) 

 

Система (2.1) включає у себе рівняння балансу за строками і за 

стовпцями. При цьому сумарна потужність постачальників дорівнює 

сумарній потужності споживачів, тобто 

 

. 

Цільова функція в даному випадку така: 

 

min
1 1

n m
F c xij ij

j i

 
 

  .     (2.2) 

 

Таким чином, на безлічі невід’ємних розв’язків системи обмежень 

(2.1) необхідно знайти таке рішення, при якому значення цільової функції 

(2.2) буде мінімальним. 
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2. Введення даних в EXCEL (рис 2.23). 

 

 
 

Рисунок 2.23 – Введення даних транспортної задачі 6 

 

3. Налаштування Пошуку рішення (рис. 2.24). У вікні Пошук 

рішення встановити курсор на кнопку Виконати і клацнути лівою 

клавішею миші. 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Налаштування Пошуку рішень 
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4. Отримання рішення. Після того як на робочому аркуші з’явилося 

рішення (рис. 2.25) в діалоговому вікні Результати пошуку рішення 

збережіть результати. 

 

 
 

Рисунок 2.25 – Рішення транспортної задачі 6 

 

5. Провести аналіз рішення і зробити висновки. 

 

Задача 7. На складах є вантаж, кількість якого визначається в 

табл.2.5. 
 

Таблиця 2.5 –  Вихідні дані по вантажу 

Склади Склад 1 Склад 2 Склад 3 

Наявність вантажу на складі 18 75 31 
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Цей вантаж необхідно перевести в пункти призначення 1, 2  

відповідно 45 та 79 одиниць. Вартість перевезень наведено у табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6 –  Вартість перевезення 

Склади Пункт 1 Пункт 2 

Склад 1 17 6 

Склад 2 12 13 

Склад 3 9 8 

 

Необхідно скласти план перевезень так, щоб вартість перевезень була 

мінімальною. Розв’язання здійснити в MS Excel.  

Провести аналіз результатів. Зробити висновки. 

 

2.2.4 Задача про суміш 

 

Задача 8. Кондитерський цех випускає три види продукції: M1, M2, 

M3. Для виготовлення продукції використовується три види сировини: 

P1, P2, P3. Запаси сировини обмежені: сировина першого виду, P1 є в 

кількості 2 660 одиниць, сировина другого виду, P2 – в кількості 2000 

одиниць, сировина третього виду, P3 – в кількості 3 030 одиниць. Відомі 

добові норми витрат сировини на одиницю продукції: для випуску 

одиниці продукції M1 потрібно: 2 одиниці сировини P1, 1 одиниця 

сировини P2, 3 одиниці P3; для випуску одиниці продукції M2 потрібно 1 

одиниця сировини P1, 3 одиниці P2, 4 одиниці P3; для випуску одиниці 

продукції M3 потрібно 3 одиниці сировини P1, 2 одиниці P2, 1 одиниця 

P3. Відомий прибуток від реалізації одиниці продукції: M1 приносить 

прибуток в розмірі 20 ум. одиниць, M2 – в розмірі 24 ум. одиниць, M3 – в 

розмірі 28 ум. одиниць.  

Потрібно визначити оптимальну кількість випуску продукції M1, 

M2, M3, виходячи з обмежень щодо запасів сировини, щоб прибуток від 

їх реалізації був максимальним. 

[http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-

metod/programming/851205.pdf] 

 

Розв’язання. 
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1. Складемо математичну модель задачі. Введемо невідомі: x1 – 

кількість продукції M1; x2 – кількість продукції M2; x3 – кількість 

продукції M3. Напишемо обмеження задачі: 

 

2 x1 + x2 +3 x3 ≤ 2 660, 

x1 +3 x2 +4 x3 ≤ 2 000, 

3 x1 +2 x2 + x3 ≤ 3 030, 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0,  x3 ≥ 0. 

 

Напишемо цільову функцію (прибуток): 

 

Р = 20 x1 + 24  x2 +28 x3 → max. 

 

Сформулюємо задачу: потрібно знайти x1, x2, x3, що дають 

максимум цільовій функції Р при заданих обмеженнях. 

2. Реалізуємо модель за допомогою Пошуку рішення. У режимі 

відображення формул вихідні дані подані на рис. 2.26.  

 

 

 

Рисунок 2.26 – Електронна таблиця для розв’язання задачі 8 

 

Заповнюємо параметри пошуку (рис. 2.27). 
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Рисунок 2.27 – Діалогове вікно Пошуку рішення 

 

Розв’язок представлено на рис. 2.28. 

 

 

 

Рисунок 2.28 – Розв’язок задачі 8 
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На основі отриманих результатів можна зробити такий висновок: 

кондитерському цеху треба випустити продукції першого виду M1 в 

кількості 920 ум. одиниць, третього виду M3 – в кількості 270 ум. 

одиниць, продукцію другого виду M2 випускати невигідно. При такому 

плані випуску продукції з урахуванням наявних обмежень буде 

отриманий максимальний прибуток в розмірі 25 960 ум. одиниць. 

  

Задача 9. Стандартом передбачено, що октанове число 

автомобільного бензину А-76 повинно бути не нижче 76, а вміст сірки в 

ньому – не більше 0,3 %. Для виготовлення такого бензину на заводі 

використовується суміш з чотирьох компонентів. Дані до задачі про 

суміш бензину наведено у табл.2.7. 

 

Таблиця 2.7 – Вихідні дані до задачі 9 

Характеристики бензину 
Компоненти автомобільного бензину 

№1 №2 №3 №4 

Октанове число 68 72 80 90 

Вміст сірки, % 0,35 0,35 0,30 0,20 

Запаси ресурсу, т 700 600 500 300 

Собівартість, грош.од./т 40 45 60 90 

 

Потрібно визначити, скільки тон кожного компоненту слід 

використовувати для отримання 1000 т. автомобільного бензину А-76, 

щоб його собівартість була мінімальною. Проаналізуйте результати і 

зробіть висновки. 

 

Розв’язання. 

1. Складання математичної моделі. 

Позначення: хj – кількість в суміші компонента з номером j (j = 

1,2,3,4). 

Як цільову функцію беремо собівартість отриманої суміші, яку 

необхідно мінімізувати: 
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F(X) = 1/1000∙(40∙x1 + 45∙x2 + 60∙x3 + 90∙x4 ) → min.  

 

Обмеження задачі: 

1) за кількістю бензину, що отримуємо:  

x1 + x2 + x3 + х4 = 1000.  

2) за октановим числом:  

(68∙х1+72∙х2+80∙х3+90∙х4)/1000≥76 . 

3) за вмістом сірки: 

(0,35∙х1+0,35∙х2+0,3∙х3+0,2∙х4)/1000≤0,03 .  

Умова невід’ємності змінних:   х1, х2, х3, х4 ≥ 0.  

2. Розв’язання задачі здійснити в MS Excel за допомогою Пошук 

рішення. 

3. Проаналізувати отримане рішення і зробити висновки. 

 

Задача 10. Фірма «Корма» має можливість купувати 4 різних види 

зерна (компонентів суміші) і виготовляти різні види кормів. Різні зернові 

культури містять різну кількість поживних інгредієнтів A, B, C, D, E. 

Вироблений комбікорм повинен задовольняти деякі мінімальні вимоги з 

точки зору поживності. Вихідні дані наведено в табл. 2.8. 

 

Таблиця 2.8 – Вихідні дані до задачі 10 

 Одиниця ваги Мінімальні 

потреби на 

період 
Компоненти суміші Зерна 

1 

Зерна 

2 

Зерна 

3 

Зерна 

4 

Інгредієнт A 2 3 6 1 1450 

Інгредієнт B 1 0,7 0 2,3 550 

Інгредієнт C 4,5 2 0,2 1,2 800 

Інгредієнт D 0,6 0,8 0,7 1,4 350 

Інгредієнт E 1,5 1,8 0,1 0, 4 700 

Витрати в розрахунку 

на од. ваги (ціна) 
40 32 46 41 Мінімізувати 

 

Потрібно визначити, яка з можливих сумішей є найдешевшою. 

Розв’язання  задачі здійснити в MS Excel.  

Провести аналіз отриманого розв’язку. Зробити висновки. 
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2.2.5 Задача розподілу ресурсів: визначення інвестиційного 

портфеля, вибір партнерів 

 

Задача 11. Компанія розглядає 6 проектів інвестування коштів. 

Проект вимагає певної суми витрат, його реалізація може принести 

певний дохід (табл. 2.9). Компанія може інвестувати не більше 12 млн 

грн. Визначити оптимальний портфель проектів [9]. Провести аналіз, 

зробити висновки.  

 

Таблиця 2.9 – Вихідні дані до задачі 11 

Характеристики проекту Номер інвестиційного проекту 

1  2  3  4  5  6 

Витрати, млн грн.  1,5  1,8  3,2  4  3,5  2,5 

Очікуваний прибуток, млн грн  3,5  4,0  7,2  9  8,7  6,1 

 

Розв’язання. 

1. Занести дані в лист Excel (рис. 2.29).  

 

 
 

Рисунок 2.29 – Занесення даних задачі 11 
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Формування портфеля провести на підставі критерія максимізації 

сумарного очікуваного доходу. 

Числа в клітинках строки Ефективність вкладення показують 

відношення величини очікуваного доходу до величини початкових 

витрат. Змінні параметри, представлені бінарними числами, визначають 

рішення прийняти (значення 1) або відхилити (значення 0) відповідний 

проект. У клітинці А13 записано вираз: 

=СУММПРОИЗВ(B10:G10;B5:G5), що дозволяє визначити величину 

вкладених коштів. 

У цільовій клітинці А16 записана формула: =СУММПРОИЗВ 

(B10:G10;B6:G6), що дозволяє визначити сумарний очікуваний дохід. 

Заповнене діалогове вікно команди Пошук рішення. Дана задача 

належить до цілочисельного програмування. Змінні параметри можуть 

набирати лише значення 0 і 1. Тому при використанні команди Пошук 

рішення в її діалоговому вікні треба явно вказувати, що варійовані 

параметри є бінарними змінними. 

2. Провести обчислення. На рис. 2.30 представлено розв’язання 

задачі. 

 

 

 

Рисунок 2.30 – Результати розв’язання задачі 11 
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3. Висновок. З рішення можна побачити, що загальна тенденція 

полягає в прийнятті найбільш прибуткових проектів 1, 5 і 6. В той же час 

відхилений проект 3 більш прибутковий в порівнянні з прийнятим 

проектом 4. На прийняття рішення впливає не тільки прибутковість 

проекту, але і його найкраща або гірша сполучність з іншими проектами, 

що дозволяє максимально повно використовувати доступні для 

інвестування кошти. 

4. Визначити оптимальний набір інвестиційних проектів на підставі 

критерію максимізації ефективності вкладення.  

5. Провести аналіз результатів, зробити висновки. 

  

Задача 12. Нехай фірмі необхідно укласти контракти на поставку 

товарів на певну суму не більше 100 000 умовних одиниць. При цьому є 

вибір з 5 партнерів, які можуть поставити товар на певну суму. 

Очікуваний прибуток і ризик (збитки) від угоди з партнером 

представлено як відсотки від суми укладеної угоди. Вихідні дані 

наведено в табл. 2.10.  

Потрібно визначити найбільш вигідних партнерів і суму угоди з 

кожним з них, забезпечивши при цьому максимальне значення прибутку 

при значенні сумарного ризику від угод, що не перевищує суми 

прибутку. 

 

Таблиця 2.10 –  Вихідні дані за контрактами 

Параметри контракту 

Фірми-партнери 

Стік С 
Комплек

Т 
Тетрон 

Елек

Т 
Играм 

Максимальна сума контракту 

з фірмою , у.о. 

30000 70000 45000 55000 40000 

Очікуваний прибуток, % 10 11 11,8 10 12 

Можливі збитки (ризики) , % 8 12,5 8,85 11,2 9 

 

Розв’язання здійснити в MS Excel.   

Провести аналіз результатів. Зробити висновки. 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

 

1. Вивчення сутності планування на підприємстві, видів планів і їх 

особливостей, а також вивчення етапів процесу планування. 

2. Вивчення процесу формування виробничої програми і її ролі в 

управлінні підприємством. 

3. Розв’язання задач планування в MS Excel (згідно з послідовністю 

в практичній частині). 

4. Оформлення звіту. Звіт повинен містити титульний аркуш і 

основну частину, а саме: 

– мета роботи; 

– короткий виклад порядку виконання практичної частини (за 

текстом обов’язково вставити основні скріншоти з результатами 

розрахунків, надати аналіз результатів і висновки по кожній задачі); 

– висновки з лабораторної роботи (що було вивчено, які задачі 

розв’язані і які отримані навички практичної роботи). 

 

Контрольні запитання 

 

1. У чому полягає сутність планування? 

2. Які види планів застосовуються на підприємствах? 

3. Охарактеризуйте методи планування, що застосовуються на 

практиці. 

4. Проведіть аналіз основних завдань виробничої програми. 

5. Чи можливо розв’язати задачу, якщо у вікні Пошук рішення 

відсутні відомості про обмеження? 

6. Які передумови та основні завдання аналізу оптимального рішення 

на чутливість? 

7. Яку інформацію про чутливість оптимального рішення ЗЛП можна 

отримати зі звіту Результати, звіту Стійкість, звіту Межі? 

8. Які види задач планування можна розв’язати в MS Excel? Які 

переваги та недоліки розв’язання окремих задач в MS Excel? 
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3 Лабораторна робота 

ОБРОБКА ДАНИХ І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета роботи: набуття практичних навичок обробки економічної 

інформації та формування умінь з аналізу діяльності підприємства.  

 

Завдання. 

1. Вивчити сутність аналізу господарської діяльності підприємства, 

види та методи аналізу. 

2. Вивчити процеси проведення АВС-аналізу і XYZ-аналізу, аналізу 

беззбитковості. 

3. Розв’язати задачі з обробки економічних даних діяльності 

підприємства в MS Excel. 

4. Провести аналіз результатів діяльності підприємства на основі 

АВС-аналізу, XYZ- аналізу і аналізу беззбитковості. 

 

3.1 Теоретична частина 

 

3.1.1 Сутність аналізу господарської діяльності підприємства 

Аналіз господарської діяльності (АГД) є науковою базою 

прийняття  управлінських рішень в бізнесі. Для обґрунтування рішень 

необхідно виявляти і прогнозувати існуючі та потенційні проблеми, 

виробничі і фінансові ризики, визначати вплив прийнятих рішень на 

рівень ризиків, доходів підприємства [1].  АГД розглядається як одна з 

функцій управління підприємством. Місце аналізу в системі управління 

спрощено відображено на рис. 3.1. 

Планування – це основна функція в системі управління 

підприємством. За допомогою планування визначаються напрямок і зміст 

діяльності підприємства, його структурних підрозділів і окремих 

працівників. Головним завданням планування є забезпечення 

планомірності розвитку економіки підприємства і діяльності кожного 

його члена, визначення шляхів досягнення кращих кінцевих результатів 

виробництва. 
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Рисунок 3.1 – Місце аналізу в системі управління 

 

Для управління виробництвом потрібно мати повну і достовірну 

інформацію про хід виробничого процесу, про результати виконання 

планів. Тому однією з функцій управління є облік. Облік 

(бухгалтерський та управлінський) забезпечує постійний збір, 

систематизацію та узагальнення даних, необхідних для управління 

виробництвом і контролю за ходом виконання планів і виробничих 

процесів. 

Однак для управління виробництвом потрібно мати уявлення й про 

тенденції і характер змін в економіці підприємства. Осмислення, 

розуміння інформації про результати діяльності підприємства 

досягаються за допомогою економічного аналізу. У процесі аналізу 

первинна інформація проходить аналітичну обробку: проводиться 

порівняння досягнутих результатів виробництва з даними за минулі 

відрізки часу, з показниками інших підприємств і середньогалузевими; 

визначається вплив різних чинників на величину результативних 

показників; виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості, 

перспективи і т.д. Економічний аналіз передує рішенням і діям, 

обґрунтовує їх і є основою наукового управління виробництвом, 

забезпечує його об'єктивність і ефективність. 

Як функція управління АГД тісно пов'язаний з плануванням і 

прогнозуванням виробництва. В результаті аналізу готується інформація 

для планування, оцінки якості та обґрунтованості планових показників, 

Система, якою управляють 

(виробництво та інша діяльність) 

Система, яка управляє 

 

Ресурси Продукція, послуги та ін. 

Облік Планування Управлінське 

рішення 

Аналіз 
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перевіряється і об'єктивно оцінюється виконання планів. АГД є засобом 

контролю за їх виконанням. Планування починається і закінчується 

аналізом результатів діяльності підприємства. Таким чином, АГД 

дозволяє підвищити рівень планування, зробити його науково 

обґрунтованим. 

 

3.1.2 Види аналізу господарської діяльності та їх класифікація 

В економічній літературі аналіз господарської діяльності 

класифікується за різними ознаками [1]. 

За галузевою ознакою аналіз поділяється: 

– на галузевий – методика враховує специфіку окремих галузей 

економіки (промисловості, сільського господарства, будівництва, 

транспорту, торгівлі і т.д.);  

– міжгалузевий – є теоретичною і методологічною основою АГД у 

всіх галузях національної економіки, є теорією аналізу господарської 

діяльності. 

За ознакою часу АГД підрозділяється: 

– на попередній (прогнозний) – аналіз проводиться до здійснення 

господарських операцій,  необхідний для обґрунтування управлінських 

рішень і планових завдань, а також для прогнозування майбутнього і 

оцінки очікуваного виконання плану, попередження небажаних 

результатів; 

– наступний (ретроспективний) – аналіз проводиться після 

здійснення господарських актів, використовується для контролю за 

виконанням плану, виявлення невикористаних резервів, об'єктивної 

оцінки результатів діяльності підприємств.  

Перспективний і ретроспективний аналізи тісно пов'язані між 

собою. Без ретроспективного аналізу неможливо зробити перспективний. 

Ретроспективний аналіз, в свою чергу, поділяється на оперативний і 

підсумковий (результативний). Оперативний (ситуаційний) аналіз 

проводиться відразу після здійснення господарських операцій або зміни 

ситуації за короткі відрізки часу (зміну, добу, декаду і т.д.). Мета його – 

швидко виявляти недоліки і впливати на господарські процеси. 
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Підсумковий (заключний) аналіз проводиться за звітний період часу 

(місяць, квартал, рік). Його цінність в тому, що діяльність підприємства 

вивчається комплексно і всебічно за звітними даними за відповідний 

період. Підсумковий і оперативний аналізи взаємозв'язані і доповнюють 

один одного. 

За просторовою ознакою АГД підрозділяється : 

– на внутрішньогосподарський аналіз – вивчає діяльність тільки 

підприємства, що досліджується, і його структурних підрозділів; 

– міжгосподарський аналіз – порівнюються результати діяльності 

двох або більше підприємств, що дозволяє виявити передовий досвід, 

резерви, недоліки і на основі цього дати більш об'єктивну оцінку 

ефективності діяльності підприємства. 

За об'єктами управління виділяють: 

– техніко-економічний аналіз, яким займаються технічні служби 

підприємства (служби головного інженера, головного технолога та ін.). 

Його змістом є вивчення взаємодії технічних і економічних процесів і 

встановлення їх впливу на економічні результати діяльності 

підприємства; 

– фінансово-економічний аналіз (виконує фінансова служба 

підприємства, фінансові і кредитні органи) основну увагу приділяє 

фінансовим результатам діяльності підприємства: виконанню 

фінансового плану, ефективності використання власного і позикового 

капіталу, виявленню резервів збільшення суми прибутку, зростанню 

рентабельності, поліпшенню фінансового стану та платоспроможності 

підприємства; 

– управлінський аналіз здійснюють усі служби підприємства з 

метою надання керівництву інформації, необхідної для планування, 

контролю та прийняття оптимальних управлінських рішень, вироблення 

стратегії і тактики з питань фінансової політики, маркетингової 

діяльності, вдосконалення техніки, технології та організації виробництва. 

Він носить оперативний характер, результати його є комерційною 

таємницею; 

– соціально-економічний аналіз (виконують економічні служби 

управління, соціологічні лабораторії, статистичні органи) вивчає 
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взаємозв'язок соціальних і економічних процесів, їх вплив один на одного 

і на економічні результати господарської діяльності; 

– економіко-статистичний аналіз (використовують статистичні 

органи) застосовується для вивчення масових суспільних явищ на різних 

рівнях управління: підприємства, галузі, регіону; 

– економіко-екологічний аналіз (виконують органи охорони 

навколишнього середовища, економічні служби підприємства) досліджує 

взаємодію екологічних і економічних процесів, пов'язаних зі 

збереженням і поліпшенням навколишнього середовища і витратами на 

екологію; 

– маркетинговий аналіз (використовує служба маркетингу) 

застосовується для вивчення зовнішнього середовища функціонування 

підприємства, ринків сировини і збуту готової продукції, її 

конкурентоспроможності, попиту і пропозиції, комерційного ризику, для 

формування цінової політики, розробки тактики і стратегії маркетингу. 

За методикою вивчення об'єктів розрізняють: 

– порівняльний аналіз, при якому звичайно обмежуються 

порівнянням звітних показників про результати господарської діяльності 

з показниками плану поточного року, даними минулих років, передових 

підприємств; 

– діагностика – встановлення характеру порушень нормального 

ходу економічних процесів на основі типових ознак, характерних тільки 

для даного порушення; 

– факторний аналіз спрямований на виявлення величини впливу 

факторів на приріст і рівень результативних показників; 

– маржинальний аналіз – це метод оцінки і обґрунтування 

ефективності управлінських рішень в бізнесі на підставі причинно-

наслідкового взаємозв'язку обсягу продажів, собівартості і прибутку і 

розподілу витрат на постійні і змінні; 

– економіко-математичний аналіз, за допомогою якого 

вибирається оптимальний варіант розв’язання економічної задачі, 

виявляються резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок 

більш повного використання наявних ресурсів; 
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– функціонально-вартісний метод – виявлення резервів. Він 

базується на функціях, які виконує об'єкт, і зорієнтований на оптимальні 

методи їх реалізації на всіх стадіях життєвого циклу виробу (науково-

дослідні роботи, конструювання, виробництво, експлуатація та 

утилізація). Його основне призначення в тому, щоб виявити і попередити 

зайві витрати за рахунок ліквідації непотрібних вузлів, деталей, 

спрощення конструкції виробу, заміни матеріалів і т.д; 

– детермінований аналіз застосовується для дослідження 

функціональних взаємозв'язків між факторними і результативними 

показниками; 

– економіко-статистичний, або стохастичний аналіз 

(дисперсійний, кореляційний, компонентний та ін.) Використовується 

для вивчення стохастичної залежності між досліджуваними явищами і 

процесами господарської діяльності підприємств. 

За суб'єктам (користувачам аналізу) розрізняють: 

– внутрішній аналіз проводиться безпосередньо на підприємстві 

для потреб оперативного, короткострокового і довгострокового 

управління виробничою, комерційною та фінансовою діяльністю; 

– зовнішній аналіз проводиться на підставі фінансової і 

статистичної звітності органами господарського управління, банками, 

фінансовими органами, акціонерами, інвесторами. 

За охопленням досліджуваних об'єктів аналіз поділяється на 

суцільний і вибірковий. При суцільному аналізі висновки робляться 

після вивчення всіх без винятку об'єктів, а при вибірковому – за 

результатами обстеження тільки частини об'єктів. 

За змістом програми аналіз може бути комплексним і 

тематичним. При комплексному аналізі діяльність підприємства 

вивчається всебічно, а при тематичному – тільки окремі її сторони, що 

являють в певний момент найбільший інтерес, наприклад, питання 

використання матеріальних ресурсів, виробничої потужності 

підприємства, зниження собівартості продукції тощо. 

Кожна з наведених форм аналізу господарської діяльності 

своєрідна за змістом, організацією та методикою його проведення. 
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3.1.3 Методи економічного аналізу 

Комплексність аналізу передбачає вивчення всіх господарських 

процесів, економічних категорій, факторів, показників роботи 

підприємства не ізольовано один від одного, а у взаємодії.  

Системність методу передбачає наявність безлічі об’єктів з 

набором зв’язків між ними і їх властивостями.  

Для вивчення впливу факторів на результат господарювання та 

підрахунку резервів в аналізі застосовуються різні способи (табл. 3.1) [1]. 

 

Таблиця 3.1 – Способи різних видів аналізу 

Найменування класів способів 

Логічні способи 

обробки 

інформації 

Способи 

детермінованого 

факторного аналізу 

Способи 

стохастичного 

факторного аналізу 

Способи 

оптимізації 

показників 

1. Порівняння 

2. Абсолютні, 

відносні і середні 

величини 

3. Графічні і 

табличні методи 

4. Угруповання 

5. Балансовий 

метод 

6. Евристичні 

методи 

1. Метод 

ланцюгових 

підстановок 

2. Індексний метод 

3. Метод 

абсолютних різниць 

4. Метод відносних 

різниць 

5. Інтегральний 

метод 

6. Пропорційне 

розподіл 

7. Логарифмування 

1. Кореляційний 

аналіз 

2. Дисперсійний 

аналіз 

3. Компонентний 

аналіз 

4. Математичний 

багатовимірний 

аналіз 

5. Дискримінантний 

аналіз 

1. Програмування 

2. Теорія 

масового 

обслуговування 

3. Теорія ігор 

4. Дослідження 

операцій 

5. Теорія 

нечітких множин 

і т.д. 

 

Застосування тих чи інших способів залежить від мети і глибини 

аналізу, об'єкта дослідження, технічних можливостей виконання 

розрахунків і т.д. 

 

3.1.4 Система показників комплексного аналізу діяльності 

підприємства 

Комплексне вивчення економіки підприємств передбачає 

систематизацію показників, тому що сукупність показників, якою б 
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вичерпаною вона не була, без урахування їх взаємозв'язку, 

співпідпорядкованості не може дати справжнього уявлення про 

ефективність господарської діяльності. Необхідно, щоб конкретні дані 

про різні види діяльності були органічно пов'язані між собою в єдиній 

комплексній системі. Всі показники залежно від об'єкта аналізу 

поділяються на сім блоків [1]. 

1. Показники вихідних умов діяльності підприємства 

характеризують: 

а) наявність необхідних матеріальних і фінансових ресурсів для 

нормального функціонування підприємства і виконання його виробничої 

програми; 

б) організаційно-технічний рівень підприємства, тобто виробничу 

структуру підприємства, структуру управління, рівень концентрації та 

спеціалізації виробництва, тривалість виробничого циклу, технічну і 

енергетичну озброєність праці, ступінь механізації та автоматизації, 

прогресивність технологічних процесів і т.д .; 

в) рівень маркетингової діяльності з вивчення попиту на 

продукцію, її конкурентоспроможності, ринків збуту, організації торгівлі, 

реклами і т.д. 

2. Основними показниками використання засобів виробництва є 

фондорентабельність, фондовіддача, фондомісткість, середньорічна 

вартість основних засобів виробництва, амортизація, а також вироблення 

продукції за одну машино-годину, коефіцієнт використання наявного 

обладнання і т.д. 

3. Основними показниками використання предметів праці є 

матеріаломісткість, матеріаловіддача, вартість використаних предметів 

праці за аналізований відрізок часу. 

4. Показники використання трудових ресурсів включають в себе 

показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, повноту 

використання фонду робочого часу, фонду заробітної плати, показники 

продуктивності праці, прибутку на одного працівника і на 1 грошову 

одиницю заробітної плати та ін. 

5. У блок показників виробництва і збуту входять показники 

виробництва і реалізації продукції: обсяг валової, товарної і реалізованої 
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продукції у вартісному, натуральному та умовно-натуральному вимірі, 

структура продукції, її якість, ритмічність виробництва, обсяг 

відвантаження та реалізації продукції, залишки готової продукції на 

складах . 

6. Показники собівартості продукції – це загальна сума витрат на 

виробництво і реалізацію продукції, в тому числі за елементами, статтями 

витрат, видами продукції, центрами відповідальності, а також витрати на 

карбованець продукції, собівартість окремих виробів та ін. Від рівня 

собівартості продукції безпосередньо залежать показники: прибуток 

підприємства, рівень рентабельності і т.д. 

7. До показників фінансового стану належать показники, які 

характеризують наявність і структуру капіталу підприємства за складом 

його джерел і форм розміщення, ефективність та інтенсивність 

використання власних і позикових коштів, обсяг і ефективність 

інвестиційної діяльності, а також показники, які характеризують 

платоспроможність, інвестиційну привабливість і кредитоспроможність, 

ризик банкрутства, зону беззбитковості, фінансову стійкість 

підприємства та ін. Вони залежать від показників усіх попередніх 

підсистем і, в свою чергу, впливають на показники організаційно-

технічного рівня підприємства, обсяг виробництва продукції, 

ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів. 

 

3.1.5 Визначення показників діяльності підприємства 

3.1.5.1 Побудова аналітичних таблиць 

Побудова аналітичних таблиць є одним з найважливіших прийомів 

проведення аналізу фінансово-господарської діяльності [2]. 

Аналітична таблиця – це форма найбільш раціонального, 

наочного і систематизованого уявлення вихідних даних, найпростіших 

алгоритмів їх обробки і отриманих результатів. Вона являє собою 

комбінацію горизонтальних рядків і вертикальних граф (стовпців, 

колонок). Остов таблиці, в якому заповнена текстова частина, але 

відсутні числові дані, називається макетом таблиці. Аналітичні таблиці 

використовуються на всіх етапах проведення аналізу фінансово-

господарської діяльності: 
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• на етапі підготовки вихідних даних в таблиці систематизуються 

вихідні дані, здійснюється попереднє їх угруповання, розраховуються 

окремі проміжні підсумки і аналізуються показники; 

• на етапі аналітичної обробки даних за допомогою таблиць 

можуть здійснюватися конкретні обчислення, включаючи факторний 

аналіз; 

• на етапі представлення результатів аналізу господарської 

діяльності в таблиці здійснюється зведення найбільш важливих 

показників, отриманих в результаті аналізу. 

Таким чином, таблиці аналізу фінансово-господарської діяльності 

застосовуються для систематизації вихідних даних, проведення 

аналітичних розрахунків і оформлення результатів аналізу. Використання 

таблиць при проведенні аналітичних процедур і представленні 

результатів аналізу забезпечує: 

• зменшення обсягу вихідних даних в звітних документах (краще 

навести їх у вигляді таблиці, ніж описувати велику кількість чисел в 

тексті); 

• систематизацію даних і виявлення закономірностей; 

• наочність; зменшення обсягу аналітичних записок. 

 

3.1.5.2 ABC- і XYZ-аналізи продажів 

На даний час досить високий рівень популярності і практичного 

використання мають ABC- і XYZ-аналізи. Їх проведення є одним з 

основних статистичних заходів на підприємствах різної форми власності. 

Кожен з даних видів аналізу має свої власні переваги і недоліки [3, 4]. 

 I. ABC-аналіз являє собою ранжування товарів за певними 

ознаками. АВС-аналіз дозволяє отримати дані про розподіл джерел 

прибутку компанії за категоріями, залежно від процентного 

співвідношення. З його допомогою вдається визначити найбільш 

пріоритетні товарні позиції і позиції, від закупівлі яких можна взагалі 

відмовитися. Ідея ABC-аналізу базується на методі Парето, який 

стосовно сфери продажів стверджує, що 20 % товарів приносять магазину 

80 % прибутку, а 80 % покупців задовольняються 20 % асортименту. 
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Співвідношення 20/80 зустрічається найчастіше, але не є обов'язковим. 

Можливо, що за результатами аналізу воно становить 30/70 або 10/90. 

До групи А можуть бути віднесені найбільш прибуткові товари або 

послуги, якщо їх прибутковість у порівнянні з іншими категоріями 

досить висока, в межах 70–80 %. Це найперспективніша і найвигідніша 

для підприємства продуктова лінійка, яку необхідно обов'язково 

розвивати і вдосконалювати. 

Друга категорія В включатиме в себе продукти і послуги 

проміжної важливості, продаж яких приносить магазину 15 % виручки, 

які слід регулярно підтягувати і прагнути перевести їх у вищу категорію. 

Саме групою В потрібно серйозно і досить скрупульозно займатися, щоб 

вивести її на порядок вище тих показників, які є в даний момент часу. 

Третя категорія С є найменш перспективною і її наявність можна 

розглядати тільки лише як допоміжний елемент у загальній роботі 

системи. Продаж товарів категорії С приносить підприємству 5 % 

прибутку. 

Класична методика ABC-аналізу передбачає наявність 3-х груп: A, 

B і C. Удосконалена версія припускає наявність ще однієї або двох груп: 

D і F. 

• Товари категорії D поставляють виключно під замовлення. 

• Товари категорії F – це нові товари або абсолютно неліквідні 

товари. 

Поряд з прибутковістю товарів, мають значення й інші показники. 

Так, знання про структуру споживання окремих видів продукції або 

послуг, що пропонуються, також вкрай важливі для оцінки результатів 

продажів. 

Можна аналізувати (ранжувати) будь-які об'єкти, якщо у них є 

числова характеристика. Наприклад: 

• асортимент за обсягом продажів; 

• клієнтів за обсягом замовлень; 

• постачальників за обсягом постачань; 

• дебіторів за сумою заборгованості; 

• запаси за площею складу. 

Виходячи з цього, виділяють такі різновиди АВС-аналізу: 
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 АВС-аналіз товарів окремого бренду або всього асортименту 

компанії. 

 АВС-аналіз запасів компанії. 

 АВС-аналіз сировини та будь-яких закупованих матеріалів. 

 АВС-аналіз клієнтів або груп споживачів. 

 АВС-аналіз постачальників. 

 АВС-аналіз ефективності роботи підрозділів і аналіз трудових 

ресурсів. 

 АВС-аналіз бюджету, інвестицій або будь-яких витрат. 

Методика ABC-аналізу (з прикладом аналізу асортименту 

товарів) [http://finances-analysis.ru/abc/abc-analiz.htm]: 

1. Обрати мету аналізу, наприклад, оптимізація асортименту. 

2. Обрати об'єкт аналізу (товари чи товарні групи). 

3. Обрати параметр (числову характеристику), за яким будемо 

здійснювати розбивку на групи, наприклад, прибуток. 

4. Відсортувати список за параметром в порядку убування, 

наприклад, розташування товарів у порядку убування прибутку. 

5. Підрахувати загальну суму параметра за списком, наприклад, 

сума прибутку за всіма товарами списку. 

6. Обчислити частку параметра кожної позиції списку в загальній 

сумі. 

Наприклад, (прибуток за товаром) / (сума виручки) ∙ 100 %. 

7. Обчислити для кожної позиції списку частку наростаючим 

підсумком. Наприклад, для десятого товару:  

(частка товару 1) + (частка товару 2) + ... + (частка товару10).  

Для останнього товару частка наростаючим підсумком дорівнює 

100 %. 

8. Знайти позицію списку, в якій частка наростаючим підсумком 

найближча до 80 %. Це буде нижня межа групи A. Верхня межа групи A – 

перша позиція в списку. 

9. Знайти позицію списку, в якій частка наростаючим підсумком 

найближча до 95 % (80 % + 15 %). Це буде нижня межа групи B. 

10. Все, що нижче – група C. 
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11. Підрахувати кількість позицій списку в кожній групі, 

наприклад, кількість найменувань товарів в кожній групі. 

12. Підрахувати загальну кількість позицій списку, наприклад, 

загальна кількість найменувань товарів. 

13. Підрахувати частку кількості позицій в кожній групі від 

загальної кількості. Наприклад,  

(кількість товарів в групі) / (загальна кількість товарів) ∙ 100 %. 

14. Порівняти отримані значення з рекомендованими. 

15. Провести аналіз отриманих результатів, наприклад, аналіз 

асортименту товарів, що продаються або груп товарів. 

16. Розробити рекомендації, наприклад, щодо вдосконалення 

асортименту товарів. 

Рекомендації щодо проведення ABC-аналізу. 

 Включати в список для аналізу однорідні позиції. Немає сенсу 

включати в один список холодильники ціною від 10 000 грн і розетки 

ціною 20 грн. 

 Правильно обрати значення параметра. Наприклад, суми місячної 

виручки дадуть більш об’єктивну картину, ніж суми денної виручки. 

 Проводити аналіз регулярно і періодично, правильно обравши 

період. 

Переваги ABC-аналізу. 

1. Простота використання і швидкість проведення аналізу для 

підвищення ефективності продажів. Методику ABC-аналізу можна 

використовувати на будь-якому підприємстві, оскільки вона не вимагає 

великих обчислювальних потужностей і баз даних. Усі розрахунки по 

номенклатурі товару можуть бути зроблені в таблиці в Excel. 

2. Надійність результатів. Отримані результати стійкі в часі і 

дозволяють підприємству сфокусувати свої ресурси і капітал для 

розвитку найбільш перспективних продуктів. Управління номенклатурою 

найбільш цінних товарів дозволяє створити фінансову стійкість 

підприємства. 

3. Оптимізація ресурсів і часу. Використання методики дозволяє 

вивільнити додаткові ресурси, як фінансові, так і тимчасові. 
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4. Універсальність аналізу. Можливість застосування методики 

ABC-аналізу для інших сфер діяльності підприємства. 

Недоліки ABC-аналізу. 

1. Одномірність методу. ABC-аналіз – досить простий аналітичний 

метод і не дозволяє групувати складні багатовимірні об'єкти. 

2. Угрупування товарів тільки на основі кількісних показників. 

Метод не будується на кількісній оцінці норми доходу за кожною 

номенклатурою товару і не оцінює якісну складову кожного товару, 

наприклад, товари різної категорії. 

3. Відсутність групи збиткових товарів. Крім товарів, що приносять 

прибуток компанії, є також товари, які приносять збиток. Уданому методі 

такі товари не відображені, в результаті на практиці ABC-аналіз 

трансформується в ABCD-аналіз, де в групу D входять нерентабельні 

групи товарів. 

4. Вплив зовнішніх факторів на продаж. Незважаючи на досить 

стійку структуру продажів за даною моделлю, на оцінку обсягу продажів 

в майбутньому сильний вплив справляють зовнішні економічні фактори: 

сезонність, нерівномірність споживання і попиту, купівельна 

спроможність, вплив конкурентів і т.д. Вплив даних факторів не 

відбивається в моделі ABC-аналізу. 

 

II. XYZ-аналіз дозволяє структурувати і розподілити ресурси 

компанії за ступенем їх споживання. При цьому матеріали з самим 

високим рівнем споживання (найбільш часто купуються або 

використовуються) потрапляють в категорію Х, в групу Y – матеріали, 

споживання яких носить сезонний характер, а в Z – ті, що 

використовуються нечасто або нерегулярно [4]. Даний вид аналізу є 

відмінним інструментом для прийняття рішення в області закупівлі. Як і 

АВС, XYZ-аналіз дозволяє в результаті скласти цілісне уявлення, на 

основі якого стає можливим прогнозування діяльності організації. 

Наприклад, XYZ-аналіз асортименту полягає в угрупованні товарів за 

трьома групами на основі мінливості їх продажів за минулі періоди. 

Для проведення аналізу необхідно здійснити такий алгоритм [5]. 
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На першому етапі здійснюється розрахунок коефіцієнта варіації 

обсягу продажів (рівня попиту) за кожною товарною групою. Мінливість 

продажів оцінюється за допомогою коефіцієнта варіації. Формула 

розрахунку коефіцієнта варіації являє собою відношення стандартного 

відхилення до математичного очікування обсягу продажів. Формула має 

такий вигляд: 
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x x






 
 



,         (3.1) 

де σ – стандартне відхилення обсягу продажів; 

xi – обсяг продажів в i-й період; 

n – кількість періодів продажів товарів, що розглядається; 

х* – середньоарифметичне значення продажів товарів. 

Сенс коефіцієнта варіації (3.1) полягає в оцінці процентного 

відхилення обсягу продажів від середнього значення. Чим більше 

показник варіації, тим менш стійкий обсяг продажів даного виду товару. 

На другому етапі проводиться сортування асортименту продукції 

за значенням коефіцієнта варіації і класифікація товарів за трьома 

групами – XYZ –  на основі значень коефіцієнта варіації (табл.3.2): 

 

Таблиця 3.2 –  Поділ товарів по групах за XYZ-аналізом 

Група Коефіцієнт варіації Характеристика класу 

Група X 0 < V <10 % 

Товари з найбільш стійкими обсягами 

продажів 

Група Y 10 % < V < 25 % 

Товари з прогнозованими, але 

мінливими обсягами продажів 

Група Z V >25 % Товари, які мають випадковий попит 

 

Переваги XYZ-аналізу. 

1. Дані для управління асортиментом товарів і складськими 

запасами, організації роботи з постачальниками. 

2. Налаштування різних варіантів доставки для різних категорій 

товарів. 

3. Використання аналізу для прогнозування стабільності попиту. 
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4. Визначення проблемних магазинів з нестабільними продажами. 

5. Визначення товарних дірок, корекція системи постачань товарів. 

Недоліки XYZ-аналізу. 

1. Потрібнастабільність показників, без струсів ринку. 

2. Необхідні дані за кілька років для повноцінного аналізу. 

3. Складно працювати з сезонними товарами. 

4. Неможливо використовувати цей аналіз для товарів з коротким 

життєвим циклом. 

 

III. Поєднання ABC-аналізу і XYZ-аналізу. 

Рекомендується поєднувати розрахунки по ABC- і XYZ-аналізам і 

аналізувати отримані підсумкові результати для прийняття більш 

обґрунтованих рішень. Сумісний ABC- і XYZ-аналіз у результаті групує 

товари на 9 класів. Матричне зображення інтегрованого АВС- і XYZ-

аналізу подано в табл. 3.3 [6]. 
 

Таблиця 3.3 – Поєднання ABC- і XYZ-аналізів 

Групи 

по ABC-

аналізу 

Групи по XYZ-аналізу 

X Y Z 

A АХ. Висока споживча 

вартість, високий 

ступінь надійності 

прогнозу внаслідок 

стабільного 

споживання 

AY. Висока споживча 

вартість, середній 

ступінь надійності 

прогнозу внаслідок 

нестабільного 

споживання 

AZ. Висока споживча 

вартість, низький ступінь 

надійності прогнозу 

внаслідок стохастичного 

споживання 

B ВХ. Середня споживча 

вартість, високий 

ступінь надійності 

прогнозу внаслідок 

стабільного 

споживання 

BY. Середня споживча 

вартість, середній 

ступінь надійності 

прогнозу внаслідок 

нестабільного 

споживання 

BZ. Середня споживча 

вартість, низький ступінь 

надійності прогнозу 

внаслідок стохастичного 

споживання 

C СХ. Низька споживча 

вартість, високий 

ступінь надійності 

прогнозу внаслідок 

стабільного 

споживання 

CY. Низька споживча 

вартість, середній 

ступінь надійності 

прогнозу внаслідок 

нестабільного 

споживання 

CZ. Низька споживча 

вартість, низький ступінь 

надійності прогнозу 

внаслідок стохастичного 

споживання 
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Приклад підсумків подано на рис. 3.2 [7]. Для візуалізації підсумків 

ABC- і XYZ-аналізу можна використовувати кругові діаграми (рис. 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Поєднання результатів ABC-аналізу і XYZ-аналізу 

  

 

 

Рисунок 3.3 – Візуалізації підсумків ABC-аналізу і XYZ-аналізу [7] 
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Керівництво, менеджери, аналітики та інші особи, що формують і 

приймають рішення, можуть аналізувати отримані результати, робити 

висновки і ставити необхідні завдання для поліпшення ситуації. 

Способи проведення поєднаного аналізу. Існує 2 способи 

проведення крос-аналізу: послідовний і паралельний. Вибір одного з них 

залежить від мети і потрібних результатів [8]. 

Послідовний спосіб передбачає, що спочатку аналіз проводиться за 

одним з видів, за окремим критерієм. Далі для кожної з отриманих 

категорій застосовується аналіз за другим критерієм, або видом і т.д. 

Візуально це видно на рис. 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Послідовний спосіб крос-аналізу 

 

Такий підхід застосовується для великих масивів даних. Наприклад, 

якщо крос-аналіз проводиться по всьому асортименту мережі, за великою 

товарною групою. Другий аспект – такий аналіз передбачає значні 

аналітичні зусилля його виконавця. Необхідно визначити важливість 

кожного критерію для майбутнього аналізу і вибудувати структуру 

аналізу в потрібному порядку. Наприклад, мета крос-аналізу – 

оптимізація простору на складі магазину, в такому випадку першим 

критерієм буде стабільність продажів, тобто XYZ-аналіз, другим 

критерієм – кількість продажів кожного товару по АВС, третім – обіг, 

знов-таки за АВС. 

При виборі іншої мети – наприклад, визначення елітних товарів – 

першим критерієм аналізу буде Обіг магазину, потім вже Кількість 

продажів і Наявність у чеках. А ось стабільність продажів товару за 

А: за кількістю 

продажів 

В: за кількістю 

продажів 

С: за кількістю 

продажів 

А: за оборотом 

В: за оборотом 

С: за оборотом 

X: за стабільністю 

продажів 

Y: за стабільністю 

продажів 

Z: за стабільністю 

продажів 
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допомогою XYZ- аналізу тут не так вже й важлива. Тобто послідовний 

аналіз може здійснюватися, якщо кількість товарів в товарній групі 

досить велика, якщо потрібно визначити політику роботи з групою, 

виробити стратегію управління і просування потрібних товарів. 

Паралельний підхід передбачає побудову категорійної матриці за 

заданою кількістю критеріїв, аналіз і роботу з кожною категорією в 

клітинці матриці. Матриця для крос-аналізу за АВС і XYZ зображена на 

рис. 3.5. Звичайно аналітик в будь-якому випадку спрощує її ще більше і 

визначає загальний формат роботи для декількох категорій. 

Для АВС-аналізу матриця може будуватися за кількома критеріями. 

Наприклад, на рис.3.6 наведено результати крос-аналізу, в якому у якості 

критеріїв було обрано обіг, кількість продажів (АВС-аналіз) та 

стабільність продажів (XYZ-аналіз). В результаті товари поділилися на 

такі категорії: 

 AAX, AAY, AAZ, ABX, BAX – товари-лідери; 

 AAZ – товари, на які треба звернути увагу менеджерам; 

 BCZ, CBZ, CCX, CCY, CCZ – товари-аутсайдери; 

 ABY, ABZ…. – товари, які знаходяться між лідерами та 

аутсайдерами. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Паралельний підхід проведення поєднаного аналізу [8] 

https://habrastorage.org/files/b4c/536/051/b4c536051b3d47a9b50382c3460b3520.png
https://habrastorage.org/files/b4c/536/051/b4c536051b3d47a9b50382c3460b3520.png
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Рисунок 3.6 – Приклад проведення поєднаного аналізу 

 

Можливий варіант, що не всі клітини матриці АВС та XYZ будуть 

заповнені. Тому що досить часто продаж товарів нестабільний, а отже, 

категорію X виділити неможливо. Або аналітик торгової мережі ставить 

такі коефіцієнти аналізу, що в деякі категорії товари не потрапляють. 

Паралельний підхід варто використовувати, коли необхідно 

виробити чіткі рекомендації для роботи з товарами кожної категорії. 

Наприклад, від аналітиків магазину список загальних рекомендацій щодо 

мережі для керівників магазинів, для відділу закупівлі. Цей підхід 

використовується, якщо товарів в асортименті не так вже й багато. 

 

3.1.6. Аналіз беззбитковості підприємства 

Аналіз беззбитковості або аналіз витрат, прибутку і обсягу 

виробництва (CVP (Cost-Volume-Profit) - аналіз) – це аналітичний 

підхід до вивчення взаємозв’язку між витратами і доходами при різних 

рівнях виробництва [9, 10]. 

Практична цінність аналізу беззбитковості полягає в тому, що цей 

підхід дозволяє: 

– оцінити порівняльну прибутковість окремих видів продукції, що 

дає підстави для вибору оптимального портфеля продукції; 

– встановити запас «міцності» підприємства в його поточному 

стані; 
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– спланувати обсяг реалізації продукції, який забезпечує бажане 

значення прибутку. 

Мета CVP-аналізу – встановити, що станеться з фінансовими 

результатами, якщо зміниться обсяг діяльності або обсяг виробництва. Ця 

інформація має істотне значення для керівництва підприємства, оскільки 

однією з найбільш важливих змінних, що впливають на загальну виручку 

від реалізації продукції, загальні витрати і прибуток, є обсяг виробництва 

продукції. 

CVP-аналіз заснований на встановленні короткострокової 

залежності між обсягом виробництва, надходженнями, витратами і 

прибутком. Під короткостроковістю тут розуміється проміжок часу 

(зазвичай рік), протягом якого вихід продукції підприємства обмежений 

рівнем наявної в даний момент в його розпорядженні діючої виробничої 

потужності. У короткостроковому плані можуть бути додатково 

використані деякі матеріали або праця некваліфікованих робітників, 

однак, введення додаткової виробничої потужності очікувати в цьому 

випадку не можна. Таким чином, протягом короткого періоду випуск 

продукції обмежений, через те що виробничі потужності підприємства не 

можуть бути збільшені. Для скорочення виробничої потужності також 

потрібен час, тому весь короткий період часу підприємство має 

працювати на відносно постійних запасах виробничих ресурсів. Більш 

того, більшість витрат і ціни на продукцію компанії також визначені 

заздалегідь, і основною сферою невизначеності є обсяг реалізації. 

Найбільш чутливим показником залежно від обсягу реалізації продукції є 

короткострокова рентабельність. CVP-аналіз дозволяє продемонструвати, 

яким чином зміни обсягу виробництва у короткостроковий період 

вплинуть на рівень прибутковості. В ході CVP-аналізу здійснюється 

систематичне відстеження та вивчення залежності між змінами обсягу 

виробництва (виходу продукції) і загальними надходженнями від 

реалізації продукції, витратами і чистим прибутком. Аналіз 

прибутковості підприємства, що базується на розподілі сукупних витрат 

на виробництво і реалізацію продукції на змінні й постійні з виділенням 

маржинального прибутку (валової маржі), називається маржинальним 

аналізом. 
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Взаємозв'язок обсягу виробництва, витрат і прибутку можна подати 

алгебраїчним і графічним способами (рис.3.7). 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Аналіз поведінки витрат, прибутку і обсягу продажів [10] 

 

В основі організації виробничого обліку за системою «директ-

костинг» лежить розподіл витрат по відношенню до обсягу виробництва 

на постійні та змінні. 

Постійні витрати не пов'язані безпосередньо з виробничим 

процесом і тому не включаються до виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг). Ці витрати збираються на окремому рахунку і після 

закінчення звітного періоду повністю (без розподілу за видами продукції) 

списуються на зменшення прибутку від реалізації продукції, отриманої в 

даному звітному періоді. Облік собівартості ведеться в розрізі змінних 

витрат, постійні витрати враховуються в цілому по підприємству і їх 

відносять на зменшення операційного прибутку. 

Сучасна система директ-костинг пропонує два варіанти обліку [9]: 

• простий директ-костинг, при якому в складі собівартості 

враховуються тільки прямі змінні витрати; 
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• розвинений директ-костинг, при якому в собівартість 

включаються і прямі змінні і непрямі змінні загальногосподарські 

витрати. 

Найважливішою частиною аналізу на основі системи директ-

костинг виступає вивчення взаємозв'язку обсягу виробництва, 

собівартості і прибутку. Для проведення такого аналізу попередньо 

визначаються умови і допущення, що обмежують: 

1. Відоме значення змінних витрат на одиницю виробу і загальних 

постійних витрат. 

2. Встановлено діапазон обсягу виробництва і реалізації (ділової 

активності) підприємства на основі його виробничої потужності і попиту 

на продукцію, що випускається, чому відповідають величина ресурсів, 

що споживаються в процесі виробництва, і система організації 

виробництва. 

3. Передбачається, що вся вироблена продукція буде продана 

протягом планового періоду часу. 

4. Не змінюється асортимент продукції для підприємств, що 

випускають і реалізують кілька видів продукції. 

5. Не змінюються ціна за одиницю готової продукції і ціни 

виробничих ресурсів, що споживаються за аналізований період. 

6. Як критерій для аналізу приймається прибуток до виплати 

податків, тобто операційний прибуток, а не чистий. 

Взаємозв'язок між обсягом виробництва або виручкою 

підприємства з постійними і змінними витратами виражається 

показником операційного (виробничого, господарського) важеля 

(левериджу). 

Операційний важіль (ОВ) показує ступінь чутливості зміни 

прибутку до зміни обсягу виробництва. Дія даного показника 

проявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди 

породжує більш сильну зміну прибутку. В організаціях з високим рівнем 

ефекту операційного важеля незначна зміна обсягу виробництва може 

привести до істотної зміни валового доходу. Ефект операційного важеля 

(Еов) обчислюється за формулами (3.2) або (3.3), а операційний важіль 

(ОВ)–  за формулою (3.4). 
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Eов = П ∙ Пм ;       (3.2) 

Eов = ΔQ ∙∙ΔД ;       (3.3) 

ОВ = ΔQ ∙ ΔП ,       (3.4) 

 де Пм – маржинальний прибуток, грош.од.; 

П – прибуток, грош.од.;  

ΔQ – темп зміни обсягу виробництва, %; 

ΔД – темп зміни валового доходу, %.  

 

3.1.7 Визначення точки беззбитковості 

Точка беззбитковості визначає поріг прибутковості від реалізації 

товару і означає рівень ціни, обсягу продажів і собівартості продукту, при 

яких усі витрати будуть дорівнювати виручці від реалізації (тобто 

прибуток = 0). Точка беззбитковості підприємства є контрольною точкою 

для розробки стратегії ціноутворення, встановлення ціни на товар, 

значень максимальних знижок і проведення цінової дискримінації. 

Поняття точки беззбитковості виробництва широко використовується для 

захисту інвестиційних проектів, затвердження бізнес-плану компанії. 

Точка беззбитковості демонструє, яким повинен бути обсяг продажів 

компанії за прогнозованим рівнем витрат для отримання нульового 

прибутку від проекту. 

При розрахунку точки беззбитковості ви повинні визначити її 

значення в грошовому вираженні (обсяг продажів або виручка) і в 

натуральному вираженні (в одиницях продукції). Іноді розраховують 

необхідний рівень маржинального прибутку в точці беззбитковості, який 

означає рентабельність продажів при поточних змінних витратах на 

виробництво. Універсальна формула для розрахунку точки 

беззбитковості виглядає таким чином: 

 

P ∙ X = FC+VC(X)    (3.5) 

 

і означає рівність виручки від реалізації до фактичних витрат 

компанії. Опис основних показників для розрахунку точки беззбитковості 

наведено в табл.3.4. 
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Таблиця 3.4 – Основні показники точки беззбитковості 

Показник Опис 

P 

фактична ціна продажу товару покупцеві (в разі, коли 

розраховується точка беззбитковості для групи товарів, може бути 

середньою ціною продажу продукту) 

X 

кількість одиниць продукції, яку необхідно виробити для 

досягнення беззбитковості продажів; тобто в натуральному 

вираженні (в штуках, літрах, кілограмах і т.п.) 

FC 

постійні витрати – витрати, які несе підприємство незалежно від 

того, який обсяг товару воно виробляє, такі витрати не змінюються 

при зміні обсягу виробництва; це всі витрати, які в будь-якому 

випадку будуть (навіть при нульовому обсязі продажів); до них 

належать витрати на персонал (окладна частина), оренда 

приміщень, організаційні витрати; планований рекламний бюджет, 

страховка, податки і т.п. 

VC(X) 

змінні витрати – витрати, які необхідно понести для виробництва 1 

одиниці товару. Вони безпосередньо залежать від обсягу 

виробництва і змінюються при зміні обсягу продажів; це можуть 

бути витрати на сировину, упаковку продукту, на обслуговування 

виробничої потужності при їх роботі (електроенергія), витрати на 

придбання товару (для магазинів), транспортні витрати, відрядна 

заробітна плата і % від продажів, премії співробітникам, акції зі 

стимулювання продажів і т.п. 

 

Існує кілька варіантів розрахунку точки беззбитковості за 

формулою (3.5). Розглянемо найбільш популярні в практиці. 

 

Перший варіант розрахунку: дано витрати і обсяг продажів. 

На основі формули (3.5) можна обчислити ціну, при якій 

підприємство зможе досягти нульового прибутку при наявному рівні 

витрат і плановому обсязі продажів. У такому випадку визначається 

мінімальний поріг ціни, який забезпечить компанії досягнення точки 

беззбитковості виробництва. Для того щоб розрахувати точку 

беззбитковості у такий спосіб, необхідно знати: постійні витрати, 
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(змінну) собівартість виробництва одної одиниці продукції і обсяг 

продажів, який планується виробляти. Граничне значення ціни для 

знаходження точки беззбитковості можна визначити за формулою 

 

P = (FC+VC(X)) / Х .     (3.6) 

 

Наприклад, розглянемо проект: розробили продукт із собівартістю 

5 грн і в ході дослідження ринку визначили, що попит на нього становить 

200 штук на місяць за умови, що коштувати він буде 19 грн. Саме така 

ціна є привабливою для цільової аудиторії. Але необхідно зрозуміти, чи 

можна отримувати прибуток від такого продажу? Необхідно розрахувати 

ціну в точці беззбитковості проекту, знаючи, що постійні витрати 

становитимуть 1500 грн.  

Підставивши в формулу (3.6) наявні дані, отримуємо: 

Мінімальна ціна = (1500 + 5 ∙ 200) / 200 = 12,5 грн. 

Таким чином, при ціні в 12,5 грн проект стане беззбитковим. Це 

означає, що ціна в 19 грн дозволить отримувати додатковий прибуток з 

продажів і буде вигідною для підприємства. 

 

Другий варіант розрахунку: задана ціна і витрати. 

Даний варіант є найбільш поширеним у світовій практиці. 

Найчастіше підприємство при запуску проекту знає ціну, за якою ринок 

готовий купити товар і за якою товар буде відповідати своєму ринковому 

позиціонуванню; а також знає постійні і змінні витрати на розвиток 

проекту. В такому випадку необхідно визначити обсяг, який дозволить 

вийти на нульовий прибуток при наявному рівні витрат. Точка 

беззбитковості визначається за формулою 
 

X = FC / (P-VC) .      (3.7) 

 

Наприклад, розглянемо проект: відкривається підприємство з 

переробки яблук. Відомо, що постійні витрати виробництва складуть 

1500 грн, собівартість 1 одиниці буде 7 грн, а ціна відвантаження – 15 
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грн. Необхідно розрахувати обсяг виробництва в точці беззбитковості 

проекту. Підставивши в формулу (3.7) наявні дані, отримаємо:  

Обсяг виробництва в натуральному вираженні = 1500/(15 – 7) = 

188 од. 

Помноживши значення, що вийшло, на ціну, отримаємо виручку, 

при якій проект 2 стане беззбитковим, тобто 2813 грн. 

 

Третій варіант розрахунку: для сфери послуг та торгівлі. 

Даний варіант допоможе визначити точку беззбитковості для сфери 

торгівлі (оптової, роздрібної, інтернет-магазину) або для галузі послуг. 

Якщо компанія не є виробничим підприємством, то розрахувати 

собівартість  одиниці товару для неї або складно, або ці значення занадто 

різні, щоб брати за ними середнє значення. Коли у торгового 

підприємства 1000 найменувань за абсолютно різною ціною, зручніше в 

розрахунках враховувати цільову рентабельність продажів, а не фактичні 

показники собівартості. Для галузі послуг також зручніше розраховувати 

точку беззбитковості на основі цільової рентабельності роботи. 

Рентабельність продажів – це встановлене співвідношення між 

ціною товару і його собівартістю. Іншими словами, торговельна компанія 

визначає норму прибутку, яку вона планує одержати з продажу товару 

(націнку на його собівартість). Знаючи цільову рентабельність і постійні 

витрати, можна визначити необхідний розмір виручки в точці 

беззбитковості за такою формулою: 

 

S = FC / R,        (3.8) 

 

де   S – виручка від продажів за деякий період; 

       R – цільова рентабельність продажів; 

       FC – постійні витрати проекту. 

Наприклад, вирішили відкрити компанію з надання консалтингових 

послуг. У зв'язку з широтою поняття «послуги» дуже складно визначити 

собівартість проекту, тому простіше закласти в бізнес-план цільову 

рентабельність за проектом. Вирішили встановити норму рентабельності 

продажів 57 %. Прогнозуємо, що постійні витрати на місяць 
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становитимуть 280 000 грн, а середня ціна послуги – 8 000 грн. Тоді, 

використовуючи формулу (3.8), можна визначити точку беззбитковості:  

Цільовий обсяг продажів = 280 000/57 % = 491 228 грн. 

 

Припустивши, що середня ціна послуги становитиме 8 000 грн, для 

окупності проекту необхідно мати по 61 клієнту в місяць (491 228/8 000 = 

61), а обсяг продажу у грошовому вимірі становить 49 1228 грн. 

Графік точки беззбитковості. Визначити точку беззбитковості 

проекту можна також графічним методом. Для того щоб побудувати 

графік для знаходження точки беззбитковості, необхідно знати: рівень 

постійних витрат, собівартість 1 одиниці товару і ціну продажу 1 одиниці 

товару. Потім треба побудувати 2 кривих. Перша крива буде сумою всіх 

витрат компанії (і залежати від обсягу виробництва): y = FC+VC(x). 

Друга крива буде означати виручку від продажу товару, яка буде 

залежати від обсягу виробництва компанії: y = p x. Перетин двох даних 

кривих і буде точкою беззбитковості проекту (рис.3.8). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Точка беззбитковості [10]
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3.2 Практична частина 

 

3.2.1 Аналітика продажів в MS Excel 

Задача 1. Вихідні дані про продажі товарів внесені до табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5 – Вихідні дані про продажі товарів 

Клієнт 
Код 

товару 
Кількість 

Дата 

замовлення 

Ціна, 

грн 

Сума 

продажів, грн 

АТ «Весна» С009 3 27.01.16 10 000.  

МП «Віст» С010 2 22.01.16 20 000.  

АТ «Весна» С009 5 24.01.16 10 000   

АТ «Весна» С010 1 25.01.16 20 000   

ТОВ «Посмішка» С005 8 17.01.16 15 000   

МП «Віст» С009 4 12.01.16 10 000   

АТ «Шолом» С006 2 21.01.16 9 000   

АТ «Шолом» С009 6 21.01.16 10 000   

ТОВ «Прима» С010 5 18.01.16 20 000   

ТОВ «Прима» С007 10 20.01.16 14 000   

АТ «Шолом» С007 3 23.01.16 14 000   

АТ «Світанок» С008 2 24.01.16 50 000   

АТ «Світанок» С006 4 24.01.16 9 000   

ТОВ «Посмішка» С009 3 23.01.16 10 000   

ТОВ «Посмішка» С007 2 25.01.16 14 000   

АТ «Світанок» С009 3 17.01.16 10 000   

 

Виконати з використанням MS Excel такі завдання: 

1. Розрахувати суми продажів по клієнтах. 

2. Визначити, хто з клієнтів останнім зробив найдорожче 

замовлення. 

3. Отримати інформацію тільки про АТ «Світанок». 

4. Отримати інформацію за товарами, що придбані АТ «Світанок» 

пізніше 20.01.16. 

5. Розрахувати суму, на яку зробив покупки за весь час кожен 

клієнт, а також середню ціну його покупок. 

Розв’язання.  

1. Відсортуйте список по клієнтах та визначте суми продажів.   

2. Відсортуйте список за зменшенням для стовпця «Сума», 

встановивши вторинне сортування в порядку спадання дати замовлення. 
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Відновлення первинного списку можна виконати за стовпцем «Номер 

запису» (перший стовпець в таблиці). Сортування списків проводиться 

так: виділити будь-яку клітинку в списку, а потім з меню Дані вибрати 

Сортування. У вікні Сортування діапазону натиснути на кнопку зі 

стрілкою в Сортувати по, вибрати відповідний пункт зі списку. 

Установка за зростанням або за зменшенням визначає порядок 

сортування. В полі Потім за обирається установка для вторинного 

сортування. 

3. Вибрати з меню Дані команди Фільтр  Автофільтр. У 

заголовному рядку кожного стовпчика з'являються кнопки-стрілки. 

Знайдіть поле Клієнт, клацніть на стрілці, розташований поруч з цим 

полем, і в списку, що з'явився, клацніть на пункті АТ «Світанок». Усі 

записи, крім АТ «Світанок» приховані. Для відновлення всього списку 

необхідно з меню Дані обрати Фільтр  Показати все або в списку 

автофільтру вибрати Все. 

4. Використати розширений фільтр. 

1) Задати діапазон умов. Скопіювати шапку таблиці в будь-яке 

вільне місце робочого листа, а потім під потрібними назвами стовпців 

записати необхідні умови (рис. 3.9):  
 

 
 

Рисунок 3.9 – Приклад заповнення фільтра 

 

2) Вибрати пункт меню Дані → Фільтр → Розширений фільтр. 

3) У вікні, що з'явилось встановити прапорець навпроти пункта 

Скопіювати результат в інше місце. Встановити курсор в полі Вихідний 

діапазон, виділити мишею вихідну таблицю з даними. 

4) У полі Діапазон умов виділити створену в пункті 1 таблицю. 

5) У полі Помістити результат в діапазон вказати будь-яку вільну 

клітинку робочого аркуша. 
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6) Натиснути ОК, з'явиться окрема таблиця з необхідними даними. 

5. Використати команду Підсумки. Для коректної роботи команди 

Підсумки спочатку треба впорядкувати список. Для цього визначити, за 

яким полем або полями потрібні підсумки: 

a) відсортувати список за значеннями в полі «Клієнт»: з меню Дані 

обрати Сортування → Сортувати за → Клієнт; 

б) з меню Дані обрати Підсумки. У вікні Проміжні підсумки 

клацнути по стрілці в полі При кожній зміні в і обрати пункт Клієнт; 

в) натиснувши на стрілці в полі Операція, отримати список 

функцій, обрати Сума; 

г) у списку Додати підсумки обрати Сума, клацнути на ОК; 

д) використовуючи  вікно Проміжні підсумки, знайти підсумок за 

полем «Ціна» для кожного клієнта і використанням функції Середнє та 

отримати середню ціну замовлення. Для збереження старих підсумків в 

діалоговому вікні Проміжні підсумки зняти прапорець Замінити 

поточні підсумки; 

у) відформувати інформацію з використанням шрифтів рамок, 

візерунків або використати Автоформат. 

Приклад результатів розв’язання задачі 1 наведено на рис. 3.10. 

 

Задача 2. Дано: виручка супермаркету «Центральний» по днях 

(табл.3.6). 

 

Таблиця 3.6 –  Дані по супермаркету "Центральний" 

Дата Виручка, грн Дата Виручка, грн Дата Виручка, грн 

01.06  281 488. 11.06  360 022 21.06  319 431 

02.06  271 285 12.06  338 545 22.06  289 173 

03.06  247 689 13.06  328 580 23.06  346 041 

04.06  312 502 14.06  351 078 24.06  340 932 

05.06  330 647 15.06  305 675 25.06  363 283 

06.06  358 665 16.06  340 379 26.06  350 168 

07.06  339 868 17.06  326 507 27.06  360 549 

08.06. 338 943 18.06  341 764 28.06  322 612 

09.06. 470 534 19.06  332 301 29.06  282 518 

10.06. 295 677 20.06  357 530 30.06  329 667 

    31.06  340 487 
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Рисунок 3.10 – Результати розв’язання задачі 1 
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Виконати з використанням MS Excel такі завдання. 

1. Розрахувати суму продажів за місяць. 

2. Визначити максимальну денну виручку. 

3. Визначити мінімальну денну виручку. 

4. Визначити середньоденну виручку. 

5. З використанням автофільтра зробити вибірку продажів, у яких 

денна виручка: а) більше 400 000 грн/день; б) менше 300 000 грн/день. 

Розрахувати суми продажів за цими вибірками. 

6. Побудувати графік продажів за місяць (рис. 3.11). 

7. Проаналізувати отримані результати. Зробити висновки. 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Графік продажів для задачі 2 

 

Задача 3. Дано: продажі за групами товарів за 2 місяці  (табл. 3.7). 

На основі цих даних: 

1. Розрахувати приріст продажів, чеків (в %) у травні в порівнянні з 

квітнем. 

2. Визначити частку продажів (в %) кожної групи товарів у 

загальному продажу за квітень. 
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Таблиця 3.7 – Вихідні дані щодо продажу товарів 

Найменування 
Сума продаж за місяць, грн. 

квітень травень 

Алкогольні напої 1 725 318 2 011 069 

Бакалія 739 814 668 870 

Безалкогольні напої 644 928 755 480 

Замороження штучне 351 292 385 912 

Кондитерська продукція 1 033 910. 893 503 

Корм для домашніх тварин 367 324. 275 392 

Товари для тварин 86 782. 80 484 

Кулінарія 467 968 351 358 

Молочний гастроном 1 166 818 1 073 958 

М'ясний гастроном 878 440 814 262 

М'ясо, птиця глибокої заморозки 143 582 107 220 

М'ясо свіже 272 189 260 851 

Овочі, фрукти 1 322 667 1 112 995 

Друковані видання 10 268 16 230 

Рослинна олія 52 009 39 009 

Риба та морепродукти 453 138 382 602 

Супутні товари 695 930 667 225 

Соуси і приправи 67 616 56 855 

Тара, ящики 14 281 11 032 

Товари для дітей 41 070 44 360 

Хліб і хлібобулочні вироби 210 092 188 136 

Яйця 50 119 37 739 

Всього 10 795 555 10 234 542 

ЧЕКІВ 59582 67169 

 

3. Визначити частку продажів (в %) кожної групи товарів у 

загальному продажу за травень. 

4. Побудувати діаграму продажів товарів (за групами) за квітень. 

Вибрати оптимальний тип діаграми (приклад на рис. 3.12). 

5. Побудувати діаграму продажів товарів (за групами) за травень. 

Вибрати оптимальний тип діаграми. 

6. Побудувати діаграму приросту продажів товарів (за групами) у 

травні в порівнянні з квітнем. Вибрати оптимальний тип діаграми. 

7. Проаналізувати отримані результати, сформулювати висновки. 
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Рисунок 3.12 – Діаграма продажів товарів (за групами) за квітень 

 

3.2.2 АВС-аналіз і XYZ-аналіз продукції в Excel 

 

Задача 4. Для магазину мобільних телефонів провести АВС-аналіз 

номенклатури товарів. Вихідні дані на рис. 3.13. 

[http://finzz.ru/abc-analiz-prodazh-primer-v-excel.html]. 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Вихідні дані до задачі 4 
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Розв’язання.  

1. Здійснити сортування товарів за прибутковістю:  

Дані → Сортування. 

2. Визначити частку продажів за кожним видом товару:  

=B2/СУММ($B$2:$B$15). 

3. Розрахунок часток продажів товарів накопичувальним 

підсумком. Наприклад, для другого товару Nokia внести формулу 

=C3+D2. 

4. Визначити межу до 80 % для групи товарів А, 80–95 % для групи 

товарів В і 95–100 % для товарів С. На рис. 3.14 представлено результат 

угрупування товарів за трьома групами для магазину.  

5. Провести аналіз угруповання товарів: марки Samsung, Nokia, Fly 

дають 80 % всіх продажів, LG, Alcatel, HTC, Lenovo забезпечують 15 % 

продажів і Philips, Sony, Apple, ASUS приносять 5 % виручки від 

реалізації. 

6. Зробити висновки.  

 

 
 

Рисунок 3.14 – Угрупування товарів 

 

Наприклад: провівши угруповання товарів, компанія отримує 

аналітичний звіт про те, які товари забезпечують основні грошові 
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надходження. Близько 30 % всіх товарів приносять компанії 80 % 

прибутку. Подальшою метою є збільшення продажів цільових товарів з 

групи А і зниження долі неефективних товарів з групи С. 

 

Задача 5. Дано обсяги продажів магазину різних марок мобільних 

телефонів (рис. 3.15) [http://finzz.ru/xyz-analiz-prodazh-primer-v-

excel.html]. Провести XYZ-аналіз асортименту продукції в Excel. 

Розв’язання. 

1. Розрахувати мінливість обсягу продажів за кожною товарною 

групою. Формула розрахунку в Excel коефіцієнта варіації обсягів 

продажів буде мати вигляд: 

=СТАНДОТКЛОН(B5:G5)/СРЗНАЧ(B2:G2). 

 

Найменування 

товару
Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий

Samsung 15 30 27 45 80 12

Nokia 22 28 18 19 22 25

Fly 12 6 8 13 9 10

LG 30 33 25 31 32 27

Alcatel 70 65 90 68 75 80

HTC 7 5 6 8 9 7

Lenovo 60 57 66 68 71 69

Philips 43 44 35 51 49 47  
 

Рисунок 3.15 – Обсяги продажів мобільних телефонів 

 

2. Класифікувати товари за групами – X, Y або Z. Формула, що 

визначає групу товарів має такий вигляд: 

=ЕСЛИ(H2<10%;«X»;ЕСЛИ(H2<25%;«Y»; «Z»)). 

3. Провести угруповання по класах: Дані →Сортування (рис.3.16). 

4. Зробити висновки.  

Наприклад: отримана класифікація товарів: телефони «Lenovo» 

мають найстійкіший попит, через те, що коефіцієнт варіації становить 8 

%, тобто обсяг продажів в середньому за місяцями відхиляється на 8 %. 

Компанії варто приділити особливу увагу складським запасам даних 

товарів. До групи Y потрапило багато різних видів продукції, слід 
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оперативно відстежувати складські запаси. Товари групи Z продаються 

нерегулярно, їх запаси можуть бути скорочені, компанія може працювати 

за попереднім замовленням. 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Угрупування продукції за класами X, Y, Z  та візуальне їх  

виділення 

 
 

Задача 6. Провести ABC- і XYZ-аналіз молочної продукції 

супермаркету (табл.3.8, 3.9) в Excel. Поєднати результати за двома 

видами аналізу і зробити висновки. 
 

Таблиця 3.8 – Вихідні дані для ABC-аналізу 

 

Товар 

Вартість 1 

літра, грн. 

Річний обсяг 

продажів, шт. 

Річний обсяг продажів 

(прибуток),грн. 

1. Молоко свіже 6,5 5500 35750 

2.Молоко пряжене 8 745 5960 

3.Фруктовий молочний коктейль 9,5 179 1700,5 

4. Кефір 9 2743 24687 

5. Ряжанка 10 340 3400 

6. Вершки 13 196 2548 

7. Йогурт 11,5 592 6808 

8. Сироватка 4,5 567 2551,5 

9. Закваска молочна 13 65 845 

10. Айран 12 71 852 

У сумі  11000 85102 
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Таблиця 3.9 –  Вихідні дані для XYZ-аналізу 

Товар 
Продано в 1-

му кв., грн 

Продано в 2-

му кв., грн 

Продано в 3-

му кв., грн 

Продано в 4-

му кв., грн 

Продано 

за рік, грн 

1. Молоко свіже 87000 91000 90000 89500 357500 

2.Молоко пряжене 8350 16500 18000 16733 59583 

3.Фруктовий 

молочний 

коктейль 

2000 6000 5000 4024 17024 

4. Кефір 59000 60000 65000 62845 246845 

5. Ряжанка 7684 9500 6600 10264 34048 

6. Вершки 6000 6400 6700 6436 25536 

7. Йогурт 10000 20000 23000 15095 68095 

8. Сироватка 3000 7500 9350 5686 25536 

9. Закваска 

молочна 
2100 2210 2000 2202 8512 

10. Айран 480 2780 3000 2252 8512 

У сумі 185614 221890 228650 215037 851191 

 

Розв’язання. 

А. Проведення ABC-аналізу. 

1. Розрахувати річний обсяг продажів і частку прибутку кожного 

товару (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 –  Річний обсяг продажів і частка прибутку 

 

Товар 

Вартість 1 

літра, грн. 

Річний обсяг 

продаж, шт. 

Річний обсяг продаж 

(прибуток), грн. 

Річний обсяг 

продаж, % 

1. Молоко свіже 6,5 5500 35750,00 42 

2.Молоко пряжене 8,0 745 5960,00 7 

3.Фруктовий молочний 

коктейль 
9,5 179 1700,50 2 

4. Кефір 9,0 2743 24687,00 29 

5. Ряжанка 10,0 340 3400,00 4 

6. Вершки 13,0 196 2548,00 3 

7. Йогурт 11,5 592 6808,00 8 

8. Сироватка 4,5 567 2551,50 3 

9. Закваска молочна 13 65 845,00 1 

10. Айран 12 71 852,00 1 

У сумі  11000 85102 100 

 

2. Розрахувати річний обсяг продажів наростаючим підсумком 

(табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 – Обсяг продажів наростаючим підсумком 

 

Товар 

Річний 

обсяг 

продаж, шт. 

Річний обсяг 

продаж, тис. 

грн 

Річний 

обсяг 

продаж, % 

Річний обсяг продаж 

наростаючим 

підсумком, % 

1.Молоко свіже 5500 35750,00 42,0 42,0 

4. Кефір 2743 24687,00 29,0 71,0 

7. Йогурт 592 6808,00 8,0 79,0 

2.Молоко пряжене 745 5960,00 7,0 86,0 

5. Ряжанка 340 3400,00 4,0 90,0 

8. Сироватка 567 2551,50 3,0 93,0 

6. Вершки 196 2548,00 3,0 96,0 

3.Фруктовий молочний 

коктейль 
179 1700,50 2,0 98,0 

10. Айран 71 852,00 1,0 99,0 

9.Закваска молочна 65 845,00 1,0 100,0 

У сумі 11000 85102,00 100,0  

 

3.  «Розбити» товари на 3 категорії відповідно до методики ABС-

аналізу (рис. 3.17). 

 

 

Рисунок 3.17 – Результати ABC-аналізу 

 

 Б. Проведення XYZ-аналізу. 
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1. Обчислити коефіцієнт варіації. 

2. Визначити групи товарів. 

3. Сформулювати висновки. 

Результати наведено на рис. 3.18. 

В. Поєднання результатів. 

У результаті подвійного аналізу (АВС + ХУZ) створити матрицю, в 

якій кожен товар буде внесено в одну з 9 груп (табл. 3.12). 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Результати XYZ-аналізу 

 

Таблиця 3.12 – Поєднання результатів АВС- та ХУZ- аналізу 

Категорія Х У Z 

А 
Молоко свіже 

Кефір 
– Йогурт 

В – Ряжанка 
Молоко пряжене 

Сироватка 

С 
Вершки 

Закваска молочна 
– 

Фруктовий 

молочний коктейль 

Айран 
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Висновки за підсумками двох видів аналізу. 

Свіже молоко і кефір – найбільш стабільні і вигідні товари. Вони 

користуються попитом, тому постійно повинні бути в наявності. При 

цьому запасатися ними не слід, оскільки їх витрати відмінно 

прогнозуються. 

Ряжанка приносить магазину добрий прибуток, але при цьому 

продається недостатньо стабільно. Щоб забезпечити її постійну 

наявність, необхідно, щоб продукт купувався з запасом і завжди був 

присутній на складі. Виручка магазину від пряженого молока і йогурту 

велика і дозволяє віднести ці товари до категорії В. У весняно-літній 

період ці продукти розкуповуються краще, а тому збільшувати кількість 

товарних запасів варто саме в цей час. 

Прибуток від вершків і молочної закваски невеликий. Проте цими 

продуктами немає необхідності запасатися через те, що попит на них 

стабільний, і закуповувати можна рівно стільки, скільки споживають 

клієнти. Від айрану, сироватки та фруктового молочного коктейлю 

можна взагалі відмовитися, а можна закуповувати їх у мінімальній 

кількості для підтримки асортименту. Спрогнозувати споживання цих 

товарів складно, і виручка від їх продажу незначна. 

 

Завдання: додайте обґрунтування наведеними висловлюванням за 

товарами. 

 

Задача 7. З метою зміцнення позиції на ринку керівництво фірми 

прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових 

коштів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, 

фірма не має. Перед службою логістики була поставлена задача 

посилення контролю товарних запасів з метою скорочення загального 

обсягу коштів, омертвлених в запасах. Статистичні дані подані в 

табл. 3.13 [http://log-lessons.ru/zadacha-na-abc-i-xyz-analiz/]. Необхідно 

провести аналіз асортименту за методами АВС і XYZ, в результаті чого 

розподілити асортиментні позиції за групами і сформулювати відповідні 

рекомендації з управління запасами. Аналіз провести в MS Excel. 
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Таблиця 3.13 – Вихідні дані до задачі 7 

Номер 

позиції 

Середній запас за рік за 

позицією, грн. 

Реалізація за квартал, грн. 

I  II  III  IV  

1 4900 4000 3700 3500 4100 

2 150 240 300 340 400 

3 200 500 600 400 900 

4 1900 3300 1000 1500 2000 

5 150 50 70 180 20 

6 450 450 490 460 480 

7 900 1400 1040 1200 1300 

8 2500 400 1600 2000 2900 

9 3800 3600 3300 4000 3400 

10 690 700 1000 1100 800 

 

Розв’язання.  

1. Провести АВС-аналіз запасів. Як критерій класифікації вибрати 

показник Середні запаси за рік. Результат – на рис. 3.19. 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Результати ABC-аналізу 

 

2. Провести аналіз результатів. У результаті виділено в групу А 

товарні позиції 1, 9 і 8, які становлять близько 80 % всіх запасів фірми. 
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До групи В входять товарні позиції 4 і 7, інші позиції потрапили в групу 

С. 

3. Побудувати діаграму Парето в програмі MS Excel (рис. 3.20). 

4. Зробити висновки: в першу чергу необхідно контролювати 

запаси товарів, що входять в групу А. 

5. Визначити, яку кількість запасів необхідно зберігати. Для цього 

провести ще один АВС-аналіз.  

6. Вибрати інший критерій класифікації товарних запасів – Обсяг 

реалізації за рік. Результати АВС-аналізу за критерієм Обсяг реалізації 

за рік наведено на рис.3.21. 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Діаграма Парето 

  

 
 

Рисунок 3.21 – Результати АВС-аналізу за критерієм Обсяг реалізації за рік 
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7. Проаналізувати результати: в основну групу А потрапили товарні 

позиції 1, 9, 4 і 8. У групі В опинилися позиції 7 та 10, решта в групі С. 

Відзначити, що всі товарні позиції з групи А за попереднім аналізом 

цього разу також потрапили в групу А. Це вказує на необхідність 

контролю рівня цих запасів. 

8. Зробити висновки: найбільшу виручку приносять товарні позиції, 

що потрапили до групи А. Тому службі логістики необхідно 

забезпечувати постійну наявність цих товарів. За цим товарами 

припустимо створювати страховий запас з надлишком. 

9. Провести XYZ-аналіз товарних позицій. Результати XYZ-аналізу 

подано на рис. 3.22. 

 

 
 

Рисунок 3.22 – Результати XYZ-аналізу 

 

10. Провести аналіз результатів. До групи X увійшли товарні 

позиції 1, 6 і 9. До групи Y – 2, 7 і 10. Решта потрапили до групи Z – 3, 4, 

5 і 8. 

11. Поєднати результати АВС і XYZ аналізу. Сформувати дев'ять 

груп товарів. Результат поєднання – товарна матриця подана в табл. 3.14.  
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Таблиця 3.14 – Товарна матриця 

Категорія 
Категорія 

A B C 

X 1, 9  6 

Y  7, 10 2 

Z 4, 8  3, 5 

 

11. Провести аналіз результатів і зробити висновки (див. табл.3.14). 

Товари групи АХ (товари 1 і 9) відрізняються високим обсягом 

продажів і стабільністю. Необхідно забезпечити постійну наявність 

товару, але не потрібно створювати надлишковий страховий запас, 

оскільки попит на товари цієї групи добре прогнозується. 

Товари групи BY (товари 7 і 10) при досить високих продажах 

мають недостатню стабільність. Вважається, що товари групи Y мають 

певний тренд в обсягах продажів – спад або зростання. Щоб забезпечити 

постійну їх наявність, потрібно збільшити страховий запас. 

Товари групи AZ (товари 8 і 4) відрізняються високими продажами 

і низькою прогнозованістю попиту. Щоб забезпечити постійну наявність 

товарів даної групи, в ряді випадків створюються надлишкові страхові 

запаси, але це може призвести до зростання сумарного товарного запасу 

компанії. Тому можна рекомендувати перейти на більш приватні 

постачання, працювати з більш надійними постачальниками, більш 

ретельно організувати контроль за витратою цих товарів. 

Для товарів групи СХ (товар 6) можна зменшити страховий запас 

до мінімального рівня і використовувати систему управління запасами з 

постійною періодичністю між замовленнями. 

За товарами групи CY (товар 2) можна перейти на систему з 

постійним об’ємом замовлення, але при цьому формувати страховий 

запас, виходячи з наявних у компанії фінансових ресурсів. 

До групи товарів CZ потрапили позиції 3 і 5. За можливостю ці 

товари краще вивести з асортименту. Їх потрібно регулярно 

контролювати через те, що саме з цих товарів виникають неліквіди, від 

яких компанія несе втрати. 
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3.2.3 Точка беззбитковості 

Задача 8. Вихідні дані по підприємству наведено у табл. 3.15. 

Визначити точку беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні. 

Розрахунки провести в MS Excel. Побудувати графік беззбитковості. 

 

Таблиця 3.15 – Вихідні дані до задачі 8 

Найменування  Значення 

Постійні витрати, тис. грн.     4 879,00    

Змінні витрати, тис. грн.   25 621,00    

Виручка від продаж, тис. грн.   32 793,00    

Випуск (Обсяг реалізації), од.   45 879,00    

 

Розв’язання.  

1. Занести дані в MS Excel. 

2. Визначити точки беззбитковості в грошовому та в натуральному 

вираженні (рис. 3.23, 3.24). 
 

    

  

Рисунок 3.23 – Формули для розрахунку точки беззбитковості (задача 8). 
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Рисунок 3.24 – Розрахунки точки беззбитковості за даними задачі 8 

 

3. Побудувати графік точки беззбитковості. Фрагмент з формулами 

для побудови графіка наведено на рис. 3.25, а приклад графіка – на рис. 

3.26. 

 

 

 

Рисунок 3.25 – Формули для побудови точки беззбитковості задачі 8. 
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Рисунок 3.26 – Графік точки беззбитковості задачі 8 

 

4. Провести аналіз результатів. Зробити висновки. 

 

Задача 9. Вихідні дані по підприємству наведено у табл. 3.16. 

Визначити точку беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні. 

Розрахунки провести в MS Excel. Побудувати графік беззбитковості. 

Провести аналіз результатів. Зробити висновки. 

 

Таблиця 3.16 – Вихідні дані до задачі 9 

Найменування Значення 

Виручка, грн. 100 000,00 

Реалізація, шт. 50,00 

Постійні витрати, грн. 15 000,00 

Змінні витрати, грн. 25 000,00 

 

Розв’язання.  

Приклад розв’язання подано на рис. 3.27, 3.28. Розрахунки і графіки 

на одному Листі Excel. 
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Рисунок 3.27 – Формули для розрахунку точки беззбитковості та побудови графіків, результати розрахунків (задача 9) 
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Рисунок 3.28 – Графіки беззбитковості (задача 9) 

 

Задача 10. Промислове мале підприємство випускає п’ять 

найменувань виробів.  

Провести аналіз беззбитковості.  

Проаналізувати результати і сформулювати рекомендації щодо 

зміни економічних умов виробництва 

[http://moneymakerfactory.ru/tool/raschet-tochki-bezubytochnosti/]. 
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Розв’язання.  

1. Сформувати вихідні дані в Листі1 Excel. Дані наведені на рис. 

3.29, 3.30. 

2. Проаналізувати структуру змінних і постійних витрат (рис. 3.29, 

3.30). 

3. Визначити змінні витрати на одиницю кожної деталі: заробітна 

плата робітників цеху, придбання сировини, матеріалів і комплектуючих, 

паливо і електроенергія на виробничі потреби (інші змінні витрати 

обчислюються). Занесіть формули у відповідні клітинки. 

3. У зведеній таблиці (клітинки виділено кольором) занести 

формули для числових клітинок (встановіть посилання на відповідні 

осередки витрат). 

4. Розрахувати точку беззбитковості (див. рис.3.30). 

5. Побудувати графіки беззбитковості (див. рис. 3.31, 3.32). 

6. Проаналізувати результати. 

7. Змініть вихідні дані у такий спосіб: 

– заробітна плата робітників на виготовлення 1 деталі 

збільшилася на 10 %; 

– вартість сировини, матеріалів і комплектуючих збільшилася 

на 5 %; 

– вартість електроенергії на виробничі потреби збільшилася на 

20 %; 

– всі постійні витрати збільшилися на 10 %. 

8. Розрахувати точку беззбитковості, побудувати графіки 

беззбитковості для нових економічних умов (зміна витрат). 

9. Проаналізувати, як змінилася точка беззбитковості (рис.3.33). 

10. Розрахувати нову ціну на продукцію при змінених витратах, 

щоб отримати точку беззбитковості у попередніх умовах, тобто 930,70 

шт. (590 721,01 грн.). 

11. Зробити висновки і дати рекомендації щодо зміни економічних 

умов виробництва. 
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Рисунок 3.29 – Формули для обчислення змінних та постійних витрат
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Рисунок 3.30 – Обчислення змінних та постійних витрат 
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Рисунок 3.31 – Формули та результати обчислень для побудови графіка 

беззбитковості 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Графік беззбитковості (задача 10) 
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Рисунок 3.33 – Точка беззбитковості після зміні даних
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Порядок виконання лабораторної роботи 

 

1. Вивчення сутності аналізу господарської діяльності 

підприємства, видів та методів аналізу. 

2. Вивчення процесів проведення АВС-аналізу, XYZ-аналізу та 

аналізу беззбитковості. 

3. Розв’язання задач аналізу діяльності підприємства на основі 

даних з управлінської звітності в MS Excel (згідно з послідовністю в 

практичній частині). 

4. Оформлення звіту. Звіт повинен містити титульний аркуш і 

основну частину, а саме: 

–   мета роботи; 

– короткий виклад порядку виконання практичної частини (за 

текстом обов'язково вставити основні скріншоти з результатами 

розрахунків, провести  аналіз результатів і зробити висновки по  кожній 

розглянутій задачі); 

– висновки з лабораторної роботи (що було вивчено, які завдання 

вирішені і які отримані навички практичної роботи). 

 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність аналізу господарської діяльності 

підприємства? 

2. Які види аналізу господарської діяльності застосовуються для 

розробки управлінських рішень? 

3. Які методи аналізу господарської діяльності застосовуються для 

розробки управлінських рішень? 

4. Перерахуйте основні етапи проведення АВС-аналізу, назвіть 

переваги і недоліки даного виду аналізу. 

5. Перерахуйте основні етапи проведення XYZ-аналізу, назвіть 

переваги і недоліки даного виду аналізу. 

6. У чому полягає аналіз беззбитковості підприємства. Які 

обмеження в його застосуванні на практиці? 

7. Які інструменти MS Excel використовуються для аналізу 

господарської діяльності підприємства? 
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4 Лабораторна робота  

ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета роботи: отримання практичних навичок обробки 

статистичної інформації з метою прогнозування діяльності підприємства 

та формування умінь з аналізу прогнозів. 

 

Завдання. 

1. Вивчити класифікацію методів прогнозування діяльності 

підприємства. 

2. Вивчити найбільш поширені на практиці статистичні методи 

прогнозування та особливості їх застосування для різних умов. 

3. Розв’язати задачі прогнозування в MS Excel на основі обробки 

статистичних даних, використовуючи різні методи, та здійснити аналіз 

результатів прогнозування. 

4. Здійснити обґрунтування вибору методу прогнозування на основі 

аналізу статистичних даних та обчислення помилки прогнозів в MS 

Excel. 

 

4.1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

4.1.1 Сутність прогнозування 

Ефективна діяльність підприємств усіх форм власності в сучасних 

умовах залежить від того, наскільки достовірно вони передбачають 

далеку і ближню перспективу свого розвитку, тобто від прогнозування. 

Прогноз (від гр. Prognosis – передбачення) – це спроба визначити 

стан якогось явища чи процесу в майбутньому. Процес розробки 

прогнозу називають прогнозуванням. Прогнозування розвитку 

підприємства – це наукове обґрунтування можливих кількісних та 

якісних змін його стану в майбутньому, а також альтернативних способів 

і строків досягнення очікуваних результатів діяльності, цілей [1]. 

Прогнозування знаходиться у взаємозв'язку з плануванням, 

програмуванням, проектуванням, управлінням. Прогнозування має 
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комплексний характер. Взаємозв'язок між прогнозом і планом полягає, 

перш за все, в тому, що прогнозування – це дослідницька база 

планування [2]. Відмінності між ними обумовлені тим, що: 

1) прогнозування по своїй суті носить характер дослідження, 

наукового опису майбутнього (передбачення), а план – характер 

цілепокладання; 

2) прогноз має ймовірнісний характер, а план – нормативний; 

3) прогноз має варіантний зміст, в той час як план являє собою 

однозначне рішення, навіть якщо він розроблений на варіантній основі; 

4) прогнозування існує незалежно від планування, хоча може бути 

складовою частиною процесу планування; 

5) прогноз в більшій мірі носить інформаційний, консультативний 

характер, прийняття рішень при цьому необов'язкове. 

Прогнозування діяльності підприємств – це оцінка перспектив їх 

розвитку на основі аналізу кон'юнктури ринку, зміни ринкових умов на 

майбутній період. Результати прогнозування діяльності підприємств 

враховуються в програмах маркетингу при визначенні можливих 

масштабів реалізації продукції, очікуваних змін умов збуту і просування 

товарів. Прогнозування як результат маркетингових досліджень є 

вихідним пунктом організації виробництва і реалізації саме тієї 

продукції, яка потрібна споживачеві.  

Прогнозування поділяється на таке: 

 короткострокове (1–2 роки); 

 середньострокове (5–10 років); 

 довгострокове (10–20 років); 

 надстрокове (> 20 років). 

Тривалість прогнозних періодів визначається залежно від 

підприємства, його галузі, стану економіки та ін. 

Головний акцент при короткостроковому прогнозуванні робиться 

на кількісній та якісній оцінці змін обсягу виробництва, попиту і 

пропозиції, рівня конкурентоспроможності товару та індексів цін, 

валютних курсів, співвідношень валют і кредитних умов. Тут 

враховуються також тимчасові, випадкові чинники.  
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Середньострокове і довгострокове прогнозування ґрунтується на 

системі прогнозів – кон'юнктури ринку, співвідношення попиту і 

пропозиції, обмежень щодо захисту навколишнього середовища, 

міжнародної торгівлі. При середньостроковому і довгостроковому 

прогнозуванні, як правило, не враховують тимчасові і випадкові фактори 

впливу на ринок. Якщо короткострокові прогнози націлені на кількісні 

оцінки, перш за все, рівня цін на ринку, то середньострокові та 

довгострокові прогнози розглядаються як імовірнісні оцінки динаміки 

зміни цін. 

Результати прогнозування діяльності підприємств повинні бути 

відображені у відповідних розділах їх бізнес-планів. 

Основними функціями прогнозування соціально-економічних 

систем є: 

1. Аналіз процесів і тенденцій. 

2. Дослідження зв'язків соціально-економічних явищ у розвитку 

об'єкта прогнозування в конкретних умовах у певному періоді. 

3. Оцінка об'єкта прогнозування. 

4. Виявлення альтернатив розвитку. 

5. Оцінка наслідків прийнятих рішень. 

6. Накопичення наукового матеріалу для обґрунтованого вибору 

рішень. 

Таким чином, прогнозування– це частина процесу управління, яка 

може передувати або слідувати за етапом планування, в результаті 

формується ймовірнісна, багатосценарна оцінка значень основних 

показників діяльності організації на майбутній період. Це дає змогу 

підвищити ефективність прийнятих управлінських рішень. 

 

4.1.2 Класифікація методів прогнозування 

Метод прогнозування – це сукупність прийомів і способів 

мислення, що дозволяють на основі ретроспективних даних зовнішніх і 

внутрішніх зв'язків об'єкта прогнозування, а також їх вимірювань в 

рамках даного явища або процесу зробити висновок щодо майбутнього 

стану і розвитку об'єкта.  
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В даний час налічується понад 150 різних методів прогнозування, з 

яких на практиці використовується 15–20 [2]. 

Загальні методи прогнозування можна поділити на такі групи: 

 методи екстраполяції трендів; 

 методи регресійного аналізу; 

 методи експертних оцінок; 

 методи економіко-математичного моделювання. 

У науковій літературі розглядається більш детальний поділ методів 

прогнозування (рис. 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Основні методи прогнозування 

 

Теорія і практика прогнозування діяльності показує, що 

найбільший ефект при розробці прогнозів досягається при застосуванні 

комплексу методів (один метод доповнюється іншим) [3]. 

Особливе місце в класифікації методів прогнозування займають 

комбіновані методи, які об'єднують різні методи прогнозування. 

Використання комбінованих методів актуально для складних соціально-

економічних систем, коли при розробці прогнозу показників кожного 
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елемента системи можуть бути використані різні поєднання методів 

прогнозування. Практичне застосування того чи іншого методу 

прогнозування визначається такими факторами, як об'єкт прогнозу, 

складність і структура системи, наявність вихідної інформації, 

кваліфікація прогнозиста [3].  

 

Етапи розвитку методів статистичного прогнозування [4, 5]. 

1. «Наївні» моделі. Найбільш простий метод прогнозування, при 

якому передбачається, що деякий наступний період ряду, який 

прогнозується, найкраще описує майбутнє цього ряду. Тому в таких 

моделях прогноз виступає простою функцією від змінної в минулому 

періоді. Дана модель не враховує механізми, які визначають дані, не 

захищена від випадкових флуктуацій, не враховує сезонні коливання і 

тренди. 

2. Методи, засновані на усередненні і згладжуванні даних. В 

основі покладено припущення, що флуктуації в спостереженнях є 

випадковими відхиленнями від гладкої кривої, і якщо визначити вид цієї 

кривої, то можна розрахувати прогноз на наступні періоди. Така модель 

більш стійка до флуктуацій, оскільки вона враховує випадкові відхилення 

щодо середнього показника, але їй притаманні практично ті ж проблеми, 

що і «наївним» моделям. Зменшити похибку на наявність тренда можна 

за рахунок аналізу не фактичних, а відносних показників. Як правило, 

значення з недалекого минулого краще описують прогноз, ніж старі 

значення цього ряду. Для обліку цієї тенденції було запропоновано 

використовувати ковзне середнє. Сенс полягає в тому, що в моделі 

враховується тільки найближче минуле і прогноз базується саме на цих 

показниках. Як тільки нове спостереження стає доступним, воно 

включається в розрахунок, а найбільш застаріле виключається з 

розрахунку. Даний метод дозволяє зробити більш точний прогноз, ніж 

попередні, але він є недостатньо точним для прийняття адекватних 

управлінських рішень. 

3. Методи експоненціального згладжування. У методі 

використовується зважене ковзне усереднення всіх даних попередніх 

спостережень. Даний метод постійно оновлює модель за рахунок 
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найбільш свіжих даних, але враховує і значення старих даних. Таким 

чином найбільш сучасним даним надається більшої ваги, шляхом 

введення відповідного коефіцієнта α, при цьому передбачається, що 0 <α 

<1. У згладженому вигляді новий прогноз має вигляд  зваженого 

середнього останнього спостереження і його прогнозу на цей же період. 

Ефективність моделі експоненціального згладжування значно залежить 

від обраного значення коефіцієнта α. При наближених до 1 значеннях 

коефіцієнта модель буде наближатися до простої «наївної» моделі, при 

значеннях, близьких до 0, прогнозна величина стає рівною попередньому 

прогнозу. Для зменшення можливих похибок при застосуванні моделі 

експоненціального згладжування будуються прогнози при різних 

значеннях коефіцієнта (a = [0.01, 0.02, ..., 0.98, 0.99]) і відстежується 

значення, при якому точність прогнозування буде найбільшою. 

Використання такої моделі доцільно лише в нескладних ситуаціях при 

наявності стабільних показників часового ряду з відносно низькою 

частотою і динамікою змін. 

4. Метод Хольта. У 1957 році Ч. Хольт (C. C. Holt) запропонував 

новий метод експоненціального згладжування, який отримав назву 

двохпараметричного методу Хольта. При прогнозуванні враховується як 

поточний рівень тренду, так і рівень його нахилу, параметри 

згладжування для кожного показника різні. Основною перевагою моделі 

є її гнучкість, що дозволяє вибирати відношення, в якому 

відслідковуються і рівень тренду і його нахил. Модель являє собою 

систему формул, де перше рівняння описує експоненціально згладжений 

ряд поточного рівня, друге рівняння використовується для оцінки тренду, 

третє рівняння визначає прогноз на p періодів вперед. Значення 

коефіцієнтів згладжування в моделі Хольта відіграють таку ж роль, що і в 

разі простого експоненціального згладжування. Підбираються 

коефіцієнти шляхом перебору параметрів з певним кроком і відбором 

найбільш точного варіанта прогнозування на основі тестових показників. 

5. Метод Вінтерса на відміну від методу Хольта враховує при 

прогнозуванні динаміку сезонних коливань. В 1960 році П. Вінтерс 

(P.R.Winters) запропонував використовувати трипараметричний метод 

експоненціального згладжування. У цьому методі робиться спроба 
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врахувати сезонну складову даних. Аналогічно до попереднього, 

алгоритм Вінтерса описується системою рівнянь, де перше рівняння 

описує експоненціально згладжений ряд і виключає сезонні коливання, 

друге рівняння використовується для оцінки тренду, третє рівняння 

визначає вплив сезонних коливань, а четверте визначає прогноз на p 

періодів вперед. 

6. Регресивні методи прогнозування дозволяють спрогнозувати 

стан залежної змінної  залежно від змін незалежних показників. Головне 

завдання – це формалізація всіх зовнішніх чинників, від яких залежить 

змінна, досліджувана в числову форму. Модель множинної регресії у 

загальному випадку описується як функція змінних параметрів з 

виправленням на компоненти похибки. Передбачається, що всі похибки 

незалежні і нормально розподілені. Для побудови регресивної моделі 

необхідно мати базу спостережень залежних і незалежних змінних в 

періоді часу. За допомогою таблиці минулих спостережень можна 

підібрати (наприклад, за методом найменших квадратів) коефіцієнти 

регресії і таким чином побудувати модель. 

7. Методи Бокса – Дженкінса (ARIMA). В середині 90-х років 

минулого століття був розроблений новий клас алгоритмів для 

прогнозування часових рядів. Великий внесок було зроблено вченими 

Г.Є.П. Боксом (G.E.P. Box) і Г.М. Дженкінсом (G.M. Jenkins). Модель 

змішаного авторегресивної змінної середньої (AutoRegressive Intagrated 

Moving Average) ARIMA належить до класу лінійних моделей, які 

можуть описувати як стаціонарні, так і нестаціонарні часові ряди. На 

відміну від розглянутих раніше методик прогнозування, в методі ARIMA 

не передбачається чіткої моделі для прогнозування часових рядів, а 

задається лише загальний клас моделей, що описують часовий ряд і 

визначають поточний стан значення змінної через її попередні значення. 

Після чого алгоритм самостійно вибирає найбільш відповідні моделі 

прогнозування. Логічна система моделей Бокса – Дженкінса: 

AR (p) + MA (q) -> ARMA (p, q) -> ARMA (p, q) (P, Q) -> 

ARIMA (p, q, r) (P, Q, R) ->. .., 

де AR (p) – авторегресивна модель порядку p.,  

МА (q)  – модель з ковзним середнім порядку q.  
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ARMA (p, q) – включають в модель як члени, що описують авторегресії 

і члени, що моделюють залишок у вигляді змінної середньої. 

У модель ARIMA входять як частини AR-, MA- і ARMA-моделі (). 

 

4.1.3 Методи екстраполяції 

При формуванні прогнозів за допомогою екстраполяції звичайно 

виходять зі статистично створених тенденцій зміни тих чи інших 

кількісних характеристик об'єкта. Екстраполюються оціночні 

функціональні системні і структурні характеристики. Екстраполяційні 

методи є одними з найбільш поширених і найбільш розроблених серед 

всієї сукупності методів прогнозування [5, 6]. Існує безліч статистичних 

методів екстраполяції, які розрізняються колом вирішуваних задач.  

Прості методи регресійного аналізу використовуються для 

прогнозу в умовах довгострокової, стійкої тенденції. Коли присутні 

циклічні зміни показників, зумовлені, наприклад, сезонним характером 

виробництва та продажу, використовуються більш складні методи 

прогнозування, які передбачають аналіз часових рядів.  

Методи екстраполяції включають метод найменших квадратів, 

метод експоненціального згладжування, метод ковзного середнього, а 

також ряд інших. 

Найбільшого поширення з методів екстраполяції отримав метод 

найменших квадратів. Він дозволяє підібрати просту функцію, що 

описує залежність прогнозованого параметра від часу. Знаючи цю 

залежність, можна отримати прогнозне значення на певний момент часу. 

Головною вимогою надійності даного методу є достатній обсяг даних про 

минуле значення показника.  

Вважається, що досить точним буде прогноз, зроблений не більше, 

ніж на строк, який вдвічі менший періоду, за який є дані, що використані 

для побудови прогнозу. 

Перевагою даного методу прогнозування є простота застосування, 

наочність результатів, оскільки прогноз видається у вигляді числових 

значень параметра, легко реалізується за допомогою електронних 

таблиць Microsoft Excel, а також спеціалізованих комп’ютерних програм 

аналізу часових рядів. 
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Недоліками методу є:  

 обмежена сфера його застосування – прогнозувати можна лише 

кількісні показники; обмежений горизонт прогнозування;  

 не можна передбачити якісні зміни, які відбуваються в системі. 

Для підвищення точності екстраполяції використовуються різні 

прийоми. Один з них полягає в тому, щоб частину загальної кривої 

розвитку (тренду), що екстраполюється, коригувати з урахуванням 

реального досвіду розвитку галузі-аналога досліджень або об'єкта, 

випереджуючих у своєму розвитку прогнозований об'єкт. 

Основна мета створення трендових моделей – на їх основі зробити 

прогноз про розвиток процесу, що досліджується, на майбутній період.  

Прогнозування на основі часового ряду показників належить до 

одновимірних методів прогнозування, що базуються на екстраполяції, 

тобто на продовженні на майбутнє тенденції, що спостерігалася в 

минулому. Передбачається, що прогнозований показник формується під 

впливом великої кількості факторів, виділити які або взагалі неможливо, 

або із-за відсутності інформації. Зміни показника пов’язують не з 

факторами, а з плином часу, що проявляється в утворенні одновимірних 

часових рядів.  

Тренд явища знаходять шляхом апроксимації фактичних рівнів 

часового ряду на основі обраної функції.  

Функції, що найбільш часто застосовуються при прогнозуванні, 

показані в табл. 4.1. У них фактор-аргумент позначений символом t. 

При прогнозуванні коливальних (циклічних) процесів застосовують 

тригонометричні функції, ряди Фур'є. Степеневий поліном може описати 

будь-які зміни показника залежно від значень t. Кореляційне відношення 

для степеневого полінома, що служить мірою міцності кореляційного 

зв'язку в нелінійних моделях, наближається до одиниці в міру збільшення 

числа ступенів полінома до числа рівнів часового ряду. 

Одночасно лінія регресії наближається до фактичних рівнів 

показника за минулий час, що не дозволяє встановити його тренд і 

екстраполювати його на перспективу. Тому для прогнозування зазвичай 

не застосовують поліном вище третього ступеня. 
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Таблиця 4.1 – Однофакторні функції 

Найменування функції Вид функції 

Степеневий поліном y = a0 + a1t + a2t
2 +…ant

n 

Парабола y=a0+a1t+a2t
2 

Лінійна функція у = а0+а1t 

Експоненціальна (показова) ,  

Степенева  

Логарифмічна у = а0+а1lnt 

Комбінація лінійної і логарифмічною 

функцій 
у = а0+a1t+а2lnt 

Функція Конюса 
 

Функція Торнквиста 
 

Логістична (сигмоїдальна) 
 

Окремий випадок логістичної функції 
 

Гіпербола 
,  

Комбінація лінійної функції і гіперболи у = а0+а1t + а2/t 

 

Таким чином, в якості прогнозуючої функції доцільно 

використовувати лише три окремих випадки степеневого поліному: 

лінійну модель, параболу і поліном третього порядку. 

При використанні трендових моделей передбачається, що основні 

чинники і тенденції минулого періоду збережуться на період прогнозу 

або якщо можна обґрунтувати і врахувати напрямок їх змін на 

перспективу. 

Прогнозування за часовими рядами є чисто статистичний метод. 

Часовий ряд – це послідовність значень деякого показника, прив'язаних 

до певних дат або проміжків часу [4, 6–8]. Аналіз такого тимчасового 
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ряду зводиться до визначення залежності значення прогнозованого 

параметра від часу, тобто шукається залежність вигляду: 

 

X = F (t). 

 

Форма залежності може бути будь-якою, але, як правило, на 

практиці використовують порівняно прості залежності, насамперед 

лінійну. 

При прогнозуванні за часовими рядами серія даних про минуле 

продовжується на майбутнє, утворюючи прогнозну оцінку розглянутого 

кількісного параметра. При цьому не враховуються чинники, які 

впливають на значення показника, до уваги береться лише наявна 

тенденція зміни його кількісних значень, без аналізу причин цих змін. 

Знайдена «залежність» прогнозованого показника від часу носить явно 

штучний характер і в переважній більшості випадків не відповідає 

реальним закономірностям його зміни. Тому методи прогнозування за 

часовими рядами мають невисоку точністю. 

Адаптивні моделі прогнозування – це моделі дисконтування 

даних, здатні швидко пристосовувати свою структуру і параметри до 

зміни умов. Інструментом прогнозу в адаптивних моделях, як і в кривих 

зростання, є математична модель з єдиним фактором «час». Усі адаптивні 

моделі поділяються на два класи: моделі змінного середнього (СС-

моделі, MA, Moving Average) та авторегресії (АР-моделі, англ. AR, 

AutoRegressive model). 

Згідно зі схемою ковзного середнього оцінкою поточного 

спостереження є зважене середнє всіх попередніх рівнів, причому вага, 

яка відображає інформаційну цінність спостереження, тим більша, чим 

ближче воно знаходиться до поточного рівня. Такі моделі добре 

відображають тенденцію, але не дозволяють відображати коливання, 

наприклад, сезонні. 

У СС-моделях згладжування проводяться за допомогою параметра 

згладжування, який набуває значення в інтервалі від 0 до 1. Параметр 

згладжування має значення більше 0,5 – для швидкозмінних процесів і 

менше 0,5 – для відносно стабільних процесів. 
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Авторегресійні моделі використовуються для опису стійких 

(стаціонарних) процесів в економіці, коли на майбутні значення 

прогнозованої величини впливають попередні значення. Авторегресійні 

моделі (AR) використовуються в прогнозуванні як макроекономічних 

показників (ВВП, інфляція та ін.), так і для оцінки мікроекономічних 

показників: обсяг майбутніх продажів, чистого прибутку, розміру 

грошових потоків т.д. Використання методів авторегресії для 

планування майбутніх обсягів продажів (грошового потоку) 

обґрунтовано, якщо підприємство має стійку мережу дистриб'юторів і 

покупців на свою продукцію. Перевагою використання даного методу 

оцінки є можливість врахування впливу попереднього обсягу продажів 

(грошового потоку) на майбутні значення. У ситуаціях економічної кризи 

і нестабільності оцінка може значно змінюватися під впливом 

макроекономічних чинників і глобальних трендів. 

 

4.1.4  Метод економіко-математичного моделювання 

Метод економіко-математичного моделювання є більш складним 

видом прогнозу. Прогнозування на основі економіко-математичних 

моделей виходить з того, що сучасна ситуація може бути використана для 

прогнозування ситуацій майбутнього. Наприклад, економісти керуються 

певним числом провідних показників, вважаючи, що їх зміни завжди 

передують змінам у підприємницькій діяльності. Тим самим ці показники 

є базою для прогнозу цих змін. Практично для вироблення прогнозу 

найчастіше розглядаються одночасно групи подібних показників. Для 

прогнозування будується модель, яка пов'язує основні параметри, які 

характеризують стан системи, що моделюється (організація, галузь, 

національна економіка). При цьому деякі змінні є незалежними або 

вхідними параметрами, а інші – залежними або вихідними, їх значення 

визначаються за допомогою вхідних. Використовувані співвідношення 

можуть носити якісний і кількісний характер, бути записані у формі 

різного роду рівнянь, нерівностей і тотожностей. Підставляючи в модель, 

що вийшла, передбачувані значення незалежних змінних, отримують 

прогнозні значення вихідних параметрів. 
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Перевагою даного методу є комплексний підхід до ситуації, що 

аналізується, коли для прогнозу зміни ситуації використовується набір 

суттєвих показників. Як правило, такі прогнози в основному виявляються 

правильними, однак, вони засновані на аналізі подій, що вже трапилися. 

Тому, якщо виникає ситуація, яка не має прецеденту, цей метод не 

здатний дати точний прогноз. Безсумнівною перевагою методу є також і 

те, що, маючи в своєму розпорядженні модель системи, ми можемо 

прогнозувати не тільки один, найбільш вірогідний розвиток ситуації, а й 

програвати різні сценарії і тим самим вибирати найбільш результативні 

варіанти поведінки. Модель в такому випадку є не тільки інструментом 

прогнозування, а й інструментом планування. 

 

4.1.5 Методи експертних оцінок 

Методи прогнозування на основі експертних оцінок отримали 

значне поширення для розв’язання складних, складно формалізованих 

задач. Суть методу полягає в тому, що група спеціально відібраних 

експертів (або один експерт) висловлює свої припущення про тенденції 

майбутнього розвитку тієї чи іншої ситуації. Потім ці припущення 

узгоджуються і, якщо це можливо, формалізуються. Зазвичай 

розрізняють індивідуальні та колективні експертні оцінки. Серед 

колективних слід виділити, перш за все: метод мозкового штурму, метод 

сінектики і метод Делфі. 

Метод мозкового штурму, званий також методом колективної 

генерації ідей, передбачає вільне обговорення запропонованої ситуації, в 

ході якого фіксуються всі висунуті припущення, включаючи 

найфантастичніші. Критика висунутих ідей не допускається, вся дискусія 

обов'язково записується. Після цього відбувається детальний розбір та 

класифікація висунутих припущень, з них вибираються найбільш 

ймовірні, навколо яких і будується прогноз. 

Метод Делфі, навпаки, є формалізованою процедурою. На 

першому етапі проводиться відбір експертів з формальними або 

неформальними ознаками, потім кожному з експертів пропонується 

відповісти на ряд запитань, що повністю характеризують об'єкт 

дослідження. При цьому опитування експертів проводиться ізольовано, 
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вони не можуть спілкуватися один з одним і не знають, як відповідають 

інші опитувані. Всі відповіді експертів анонімні, комісія, що здійснює 

обробку відповідей, не знає, хто з експертів дав той чи інший висновок. 

Обробка відповідей полягає в перевірці узгодженості, тобто з'ясуванні 

того, прийшли експерти до єдиної думки, чи ні. Якщо прийшли до єдиної 

думки, то ця відповідь вважається узгодженим прогнозом подій. Якщо 

єдиної думки немає, то проводяться додаткові процедури: експертів 

можуть познайомити з відповідями один одного, уточнити перелік 

питань, після чого опитування повторюється. 

Сінектичний метод передбачає об'єднання фахівців з різних сфер, 

в тому числі і  сфер, які не відносяться до аналізованої задачі. Залучення 

різнобічного досвіду дозволяє знайти можливу правильну відповідь по 

аналогії. 

Переваги експертного методу: 

 базується на системному підході, коли кожен значущий фактор 

розглядається у взаємозв’язку, враховується взаємодія всіх факторів і 

ступінь їх впливу на кінцевий результат; 

 дозволяє в повній мірі використовувати всі можливості 

людського мозку до аналізу складних проблем, в тому числі інтуїцію, 

практичний досвід, здатність до аналогій; 

 в результаті можна передбачити появу нових діючих факторів, 

що впливають на поведінку досліджуваного об'єкта, а також зміну впливу 

наявних факторів; 

 дозволяє використовувати при розробці прогнозу практично всю 

доступну інформацію, в тому числі і неформалізовану, невизначену або 

неповну. 

Недоліки методу: 

– прогноз дається якісний, але формалізувати його досить складно; 

– суб’єктивний характер прогнозу, коли припущення про зміни 

показників ґрунтується виключно на думці експерта. При колективних 

експертних оцінках нерідко виникає також «приглушення» думок одних 

експертів іншими, більш авторитетними або більш емоційними, 

внаслідок чого приймається помилкова оцінка; 
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– залежність результатів прогнозу від кваліфікації експерта; 

– висока вартість за рахунок залучення високої кваліфікації 

експертів і використання досить складних організаційних процедур. 

Таким чином, експертні оцінки застосовують при аналізі й 

прогнозуванні важливих ситуацій, коли ціна рішень дуже велика. Як 

правило, експертні оцінки використовуються на одному рівні з іншими 

методами – аналіз часових рядів і економіко-математичне моделювання. 

За допомогою експертних методів прогнозуються масштабні якісні зміни 

в науці, техніці і економіці, наприклад, прогнозування тенденцій ринків, 

галузей світової економіки. 

Крім перерахованих методів прогнозування, останнім часом набули 

поширення нові методи, засновані на узагальненні системного підходу, 

застосуванні нових математичних методів моделювання, таких як нечіткі 

множини, нейромережеві технології, генетичні алгоритми і т.д. Як 

правило, ці методи передбачають широке використання спеціалізованих 

комп'ютерних програм. 

 

4.1.6 Принципи та процес прогнозування 

Найважливіші принципи прогнозування. 

1. Принцип системності. Цей принцип вимагає розгляду об'єкта 

прогнозування як системи взаємопов'язаних характеристик об'єкта і 

прогнозного фону відповідно до цілей і завдань дослідження. Система не 

є довільним механічним об'єднанням елементів. Обов'язковою умовою 

системного уявлення є наявність таких цілком певних властивостей: 

емерджентність, ієрархічність, цілеспрямованість, самоорганізованість, 

керованість і т.д.; 

2. Принцип адекватності прогнозу. Реалізація цього принципу 

передбачає врахування ймовірного, стохастичного характеру реальних 

процесів, особливо в умовах невизначеності. 

3. Принцип альтернативності прогнозування пов'язаний з 

можливістю розвитку об'єкта дослідження та його окремих елементів по 

різних траєкторіях, при різних взаємозв'язках і структурних 

співвідношеннях. У разі переходу від імітації сформованих процесів і 

тенденцій до передбачення їх майбутнього розвитку виникає 
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необхідність побудови альтернатив, тобто визначення можливих шляхів 

розвитку об'єкта. Імовірнісний характер прогнозування відбиває 

наявність випадкових процесів і відхилень при збереженні їх якісної 

однорідності, стійкості прогнозованих тенденцій; 

4. Принцип обґрунтованості, або достовірності. Реалізація 

цього принципу в практичних дослідженнях забезпечується відповідною 

якістю прогнозу і оцінкою достовірності і точності отриманого 

результату; 

5. Принцип спостережливості забезпечує дослідника по 

можливості достатніми і достовірними статистичними даними. Вибір 

конкретного методу прогнозування багато в чому залежить від наявності 

та якості інформаційної бази. У деяких випадках, особливо на рівні 

мікроекономіки, менеджери приймають рішення в умовах надлишкової 

інформації. Тому при розробці переважно оперативних і 

короткострокових прогнозів актуальним стає моніторинг необхідних і 

надійних даних. Це може бути вирішено за допомогою сучасних 

інформаційних технологій [9]. 

Класична процедура розробки прогнозу передбачає ряд 

послідовних етапів [9]. 

1. Прогнозне обґрунтування – формулювання цілей, завдань, 

вихідних даних про структуру об'єкта і аналізовані процеси, основних 

факторів, взаємозв'язків, розробка попередніх гіпотез про закономірності 

розвитку, про методи і організацію процедур прогнозування. 

2. Опис зовнішнього середовища (прогнозного фону), виявлення 

зовнішніх впливів на розвиток об'єкта і внутрішнього управління, 

уточнення критеріїв розвитку і параметрів управління. 

3. Розробка прогнозної моделі, тобто визначення її структури та 

складових елементів, встановлення взаємозв'язків між ними, які 

дозволять простежити закономірності зміни процесу. 

4. Розробка при можливості альтернативного варіанта прогнозу на 

основі застосування відповідних методів прогнозування. 

5. Оцінка достовірності, точності та обґрунтованості розробленого 

прогнозу, наслідків його реалізації. Порівняння результатів прогнозу з 

альтернативними варіантами прогнозу. 
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6. Розробка рекомендацій щодо управління розвитком процесу з 

урахуванням варіантів впливу зовнішнього середовища і внутрішньої 

еволюції об'єкта. 

7. Формулювання завдання з розробки нового варіанта прогнозу з 

урахуванням аналізу отриманих результатів і нової інформації, що 

надійшла.  

Це універсальний перелік дій для всіх ситуацій, проте для 

розробки достовірного прогнозу основні етапи повинні проводитися в 

будь-якому випадку. Процес прогнозування, що спирається на 

статистичні методи, розпадається на два етапи. 

Перший етап полягає в узагальненні даних, зібраних за деякий 

період часу, а також у створенні на основі цього узагальнення моделі 

процесу. Модель описується у вигляді аналітично вираженої тенденції 

розвитку (екстраполяція тренду) або у вигляді функціональної залежності 

від одного або декількох факторів-аргументів (рівняння регресії). 

Побудова моделі процесу для прогнозування, який би вигляд вона не 

мала, обов'язково містить вибір форми рівняння, що описує динаміку і 

взаємозв'язок явищ, і оцінювання його параметрів за допомогою того чи 

іншого методу. 

Другий етап – прогноз. На основі знайдених закономірностей 

визначають очікуване значення показника, що прогнозується, величини 

або ознаки. Отримані результати не можуть розглядатися як щось 

остаточне через те, що при їх оцінці і використанні повинні братися до 

уваги чинники, умови та обмеження, які не брали участі в описі і 

побудові моделі. Їх корегування повинне здійснюватися відповідно до 

очікуваної зміни обставин їх формування. 

Алгоритм прогнозування на основі статистичних даних – це, 

перш за все, алгоритм побудови моделі даних, де обчислення 

прогнозного значення є заключним етапом побудови моделі. Цей 

алгоритм можна описати у вигляді такої послідовності етапів: 

1. Підготовка даних. Етап попереднього аналізу наявних даних: 

аналіз спостережень, що різко виділяються, відновлення пропущених 

даних, виключення факторів, які впливають на прогнозовану змінну Y. 
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2. Виділення складової тренду – підбір функцій, що апроксимують 

компоненту тренду, і обчислення параметрів цих функцій, відбір 

значущих чинників. Трендом називається загальна тенденція зміни даних 

залежно від часу. 

3. Виділення сезонної складової – обчислення сезонних 

коефіцієнтів за різницями між фактичними значеннями змінної Y і 

обчисленими значеннями тренду. 

4. Аналіз залишків і відбір моделей. Після побудови функції 

прогнозування (моделі даних) проводиться статистичний аналіз залишків 

– різниць між значеннями змінної Y і обчисленим значенням функції 

прогнозування. На основі аналізу залишків відбираються одна або кілька 

моделей даних, що найбільш адекватно представляють вихідні дані. 

5. Обчислення прогнозного значення. На основі відібраних 

функцій прогнозування обчислюються прогнозні значення. 

На практиці ці етапи можуть чергуватися або накладатися один на 

один. Після кожного етапу необхідно мати закінчений результат: 

 після 1-го етапу – набір даних, готовий до подальшої обробки; 

 після 2-го етапу – одну або кілька моделей трендової складової; 

 після 3-го етапу – сезонні коефіцієнти, що описують сезонні 

зміни; 

 після 4-го етапу – одну або кілька моделей даних; 

 після 5-го етапу – один або кілька наборів прогнозних значень і, 

якщо можна, довірчих інтервалів для них. 

Таким чином, прогнозування – це вміння будувати якісні і 

адекватні моделі даних. Побудова якісних і адекватних моделей вимагає, 

по-перше, глибокого знання тієї предметної області, відображенням якої 

є наявні набори даних, а по-друге, високого рівня знань математичної 

статистики і вміння застосовувати їх на практиці. 

 

4.1.7 Визначення прогнозів в MS Excel на основі статистичної 

інформації  

В електронних таблицях MS Excel для реалізації статистичних 

методів є спеціальна надбудова Пакет аналізу. Для активізації Пакета 

аналізу даних в MS Excel необхідно виконати такі дії: Надбудова / Пакет 
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аналізу / Перейти. У діалоговому вікні, що з'явилося встановити мітку в 

полі Пакет аналізу. Після виконання зазначеної послідовності дій у 

вкладці Дані з'явиться піктограма Пакет аналізу даних. Далі в меню 

Дані необхідно вибрати пункт Аналіз даних, в діалоговому вікні зі 

списку вибрати відповідний інструмент, наприклад, Ковзне середнє, і 

клацнути ОК [8]. 

 

4.1.7.1 Аналіз часових рядів 

Як було зазначено вище, часовим рядом називається послідовність 

значень деякого показника в часі. Наприклад:  кількість користувачів 

Інтернет за роками;  телефонна щільність за роками; обсяг продажів (рис. 

4.2) і т.д. 

 

 

Рисунок 4.2 – Часовий ряд обсягу продажів 

[http://www.investadviser.com.ua/ukr/publications/912.html]. 

 

Методи аналізу часових рядів здійснюють прогноз шляхом 

екстраполяції значень окремої змінної на основі статистичних даних за 

минулий часовий період [8]. Основне припущення, яке при цьому 

робиться, полягає в тому, що те, що сталося в минулому, дає добре 

наближення в оцінці майбутнього. 

З моделлю часового ряду пов'язані поняття: горизонт 

прогнозування, крок або період прогнозування, тренд і сезонні зміни. 
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Горизонтом прогнозування називається кількість періодів 

прогнозування, на які вперед (в майбутнє) буде складатися прогноз. 

Горизонт прогнозування визначає короткострокові (кілька періодів), 

середньострокові (близько десяти періодів) і довгострокові (більше 

десяти періодів) прогнози. Моделі часових рядів породжують поняття. 

Тимчасові дані в таблиці даних зазвичай представлені з певним 

кроком часу, наприклад, з кроком в одну годину, один день, один 

тиждень, один місяць, квартал або рік.  

Розвиток процесів, що можна реально побачити у житті, 

складається з деякої сталої тенденції і деякої випадкової складової, що 

виражається в коливанні значень показника навколо тренду. Криві тренду 

згладжують часовий ряд значень показника, виділяючи загальну 

тенденцію. Саме вибір кривої тенденції багато в чому визначає 

результати прогнозування. 

На початковому етапі аналізу часових рядів будується графік даних 

і виявляється їх залежність від часу. Спочатку необхідно з'ясувати, чи 

існує довгострокове зростання або спадання даних (тобто тренд), або 

часовий ряд коливається навколо горизонтальної лінії. Якщо тренд 

відсутній, то для згладжування даних можна застосувати метод ковзних 

середніх або експоненціального згладжування. 

У більшості випадків часовий ряд, крім тенденції і випадкових 

відхилень від нього, характеризується ще сезонною складовою. 

Сезонні зміни пов’язані з деякими повторюваними через певні 

часові інтервали факторами, що періодично впливають на процес. Як 

правило, сезон збігається з періодом прогнозування. 

Сезонна складова – це періодичні зміни показника. Звичайна 

тривалість сезонної складової вимірюється днями, тижнями або 

місяцями. 

Таким чином, зміни часового ряду можуть викликати різні фактори.  

Довгостроковий тренд –це ключовий фактор, який змушує часовий 

ряд змінюватися після того, як буде усунуто вплив короткострокових 

коливань. 

Циклічні коливання – це фактор, за допомогою якого довгострокові 

цикли викликають, наприклад, підвищення і зниження попиту. 
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Сезонні коливання – це фактор, за допомогою якого тенденції від 

року до року повторюються відповідно до структури сезонних коливань 

попиту. 

Випадкові (стохастичні) зміни – на значення прогнозованого 

показника впливають випадкові і непередбачувані фактори, наприклад, 

стихійні лиха, епідемії і т.д. 

Залежно від типу взаємовпливу тренду і сезонних змін 

розрізняють:  

 адитивну модель, коли сезонні зміни додаються до тренду, 

тобто  

f(t) = T(t) + S(t), 
 

де Т і S  – трендова і сезонна складові функції f; 

 мультиплікативну модель, де тренд і сезонні зміни 

перемножуються, тобто 

f(t) = T(t) ∙ S(t). 

Класична мультиплікативна модель тимчасового ряду стверджує, 

що будь-яке значення, що спостерігається, є добутком перерахованих 

компонентів. Якщо дані є щорічними, спостереження Yi, відповідні i-му 

року, виражається рівнянням 

Yi = Ti ∙ Ci ∙ Ii , 
 

де Ti – значення тренду;  

Ci – значення циклічної компоненти в i-му році;  

Ii – значення випадкової компоненти в i-му році. 

Якщо дані вимірюються щомісяця або щокварталу, спостереження 

Yi, відповідне i-му періоду, виражається рівнянням 

Yi = Ti ∙ Si ∙ Ci ∙Ii , 

де Si – значення сезонної компоненти в i-му періоді. 

У моделях з економічними даними частіше використовується 

мультиплікативна модель, оскільки помічено, що відносні величини 

сезонних змін зберігають свої значення, незважаючи навіть на зовнішні 

умови, що різко змінилися. 
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На практиці відрізнити адитивну модель від мультиплікативної 

можна за характером сезонних змін. Адитивній моделі властива 

практично постійна амплітуда (розмах) сезонних змін, тоді як в 

мультиплікативній вона зростає або убуває разом зі зростанням або 

убуванням значень тренду (рис. 4.3). 

 

  
Рисунок 4.3 – Взаємодія тренду і сезонної компоненти при адитивній (а) і 

мультиплікативній (б) структурах ряду 

 

Загальний вигляд функції прогнозування:  

f (t; X1, X2,..., Xm) = T(t; X1, X2,…,Xm)∙S(t)  

або  

f(t; X1, X2,..., Xm) = T(t; X1, X2,…,Xm) + S(t), 

де X1, X2, ..., Xm  – фактори, що впливають на прогнозне значення 

показника.    

Включати той чи інший фактор X1, X2, ..., Xm в модель даних – це 

справа вибору. Щоб виключити який-небудь фактор з моделі даних, 

досить викреслити з таблиці даних стовпець зі значеннями цього 

чинника. Щоб включити новий фактор в модель, необхідно мати 

значення цього чинника, які «прив'язані» до інших даних. З одного боку, 

виключити з моделі всі чинники (тобто перейти до «чистої» моделі 

часового ряду) небажано, оскільки це «обіднить» модель настільки, що 

вона буде погано відображати реальну ситуацію. Велика кількість 

факторів породжує свої проблеми, в основному, обчислювального 
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характеру. Якщо їх більше кількості значень змінної Y, то, як правило, 

параметри функції прогнозування f визначаються неоднозначно. Крім 

того, при великій кількості факторів може виникнути проблема, яка 

називається мультіколінеарністю. Це означає існування сильної лінійної 

(статистичної) залежності між факторами. Наявність мультіколінеарності 

різко ускладнює обчислення параметрів функції прогнозування, і цю 

проблему необхідно усувати. Існують методи, які дозволяють визначити 

значимі фактори, тобто вибрати ті фактори, від яких дійсно залежить 

змінна Y. Виявити значимі фактори – одна з основних задач при побудові 

моделі даних [9]. 

Для оцінки точності моделі найбільш часто використовують 

коефіцієнт детермінації R2: 
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Коефіцієнт детермінації змінюється в межах від 0 до 1. Чим більше 

R2, тим точніше модель. Можливо таке тлумачення коефіцієнта 

детермінації: R2 показує частку вихідних даних, які описуються моделлю, 

тобто якщо R2 = 0,95, то модель описує 95 % даних. Якщо R2 = 1, то 

модель проходить точно через значення ряду динаміки, а стохастична 

компонента відсутня. Однак на практиці завжди існують деякі випадкові 

коливання, тому коефіцієнт детермінації може бути лише близьким до 

одиниці, але не дорівнювати їй. 

Вважається, що модель має достатню точність, якщо R2 > 0,7. Якщо 

R2 < 0,5, то модель вважається незадовільною. Значення R2 може 

виявитися і негативним, якщо модель абсолютно не відповідає вихідним 

даним. 

Для оцінки точності прогнозу використовується MAPE-оцінка 

(Mean Absolute Percentage Error) – середня відносна помилка (СВП), 

виражена у відсотках [8]. MAPE-оцінка розраховується за формулою 
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Чим менше MAPE-оцінка, тим точніше прогноз. Задовільною 

вважається помилка прогнозу в межах 20 %. 

Яка з характеристик важливіша (R2 або MAPE-оцінка), залежить від 

цілей моделювання. Якщо потрібно проаналізувати існуючу раніше 

динаміку, то більшу увагу слід приділяти коефіцієнту детермінації, а 

якщо головне – побудувати прогноз, то пріоритетною для прийняття 

рішення про якість (адекватність) розглянутої моделі є MAPE-оцінка [10]. 

Існують й інші показники точності моделі і прогнозу:  

– середня абсолютних відхилень (MAD – mean absolute derivation) 

1 1
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;          (4.3) 

 середньоквадратична помилка (MSE – mean squared errors) 
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;       (4.4) 

 середня процентна помилка (MPE – mean percentage error) 
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      (4.5) 

 

4.1.7.2 Методи прогнозування без сезонної складової в часовому 

ряді 

I. Метод ковзного середнього. Одним з припущень, що лежать в 

основі даного методу, є те, що більш точний прогноз на майбутнє можна 

отримати, якщо використовувалися нещодавні спостереження, причому, 

чим «новіше» дані, тим їх вага для прогнозу повинна бути більшою. Цей 

метод широко використовується при прогнозуванні авіаперельотів, 

запасів на складі тощо [11]. Суть методу ковзного середнього полягає в 

тому, що значення прогнозованого показника визначається шляхом 

усереднення значень за кілька попередніх моментів часу. Розрахунок 

виконується за формулою (1) 
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де tF – прогнозоване значення показника; 

n – кількість попередніх моментів часу, які використовуються в 

розрахунку. 

Розглянемо різні модифікації методу ковзного середнього для 

наступної задачі. 

Задача 1. Маркетологу потрібно спрогнозувати попит на вироблені 

компанією верстати. Дані за обсягами продажів за останній рік роботи 

компанії знаходяться в табл. рисунка 4.4 (стовпець В) [11]. 

 

 

Рисунок 4.4 – Результати прогнозування методом простого ковзного 

середнього [11] 

 

Розв’язання. 

1. Здійснимо прогноз на основі методу простого ковзного 

середнього. У цьому методі середнє фіксованого числа N останніх 

спостережень використовується для оцінки наступного значення часового 

ряду. Наприклад, використовуючи дані про продажі верстатів за перші 

три місяці року, менеджер отримує значення для квітня за формулою 
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Менеджер обчислив обсяг продажів на основі простого ковзного 

середнього за 3 і 4 місяці. Однак потрібно визначити, яка кількість вузлів 

дає більш точний прогноз. Для оцінки точності прогнозів 

використовуються середнє абсолютних відхилень MAD.  

Згідно з результатами, отриманими за методом простого ковзного 

середнього (див. рис. 4.4), ковзне середнє за три місяці має значення 

середньоарифметичного відхилення, що дорівнює 12,67 (клітинка D16), 

тоді як для ковзного середнього за 4 місяці значення дорівнює 15,59 

(клітинка F16). Тоді можна висунути гіпотезу, що використання більшої 

кількості статистичних даних погіршує, ніж покращує точність прогнозу 

методом ковзного середнього. На графіку (див. рис. 4.5), побудованому за 

результатами спостережень і прогнозів з інтервалом 3 місяці, бачимо ряд 

особливостей застосування методу змінного середнього.  

 

 
 

Рисунок 4.5 – Графіки прогнозу методом простого ковзного середнього і 

реального обсягу продажів [11] 
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Значення прогнозу завжди менші фактичних значень, якщо вихідні 

дані монотонно зростають, і вони більші фактичного значення, якщо 

вихідні дані монотонно зменшуються. Тому, якщо дані монотонно 

зростають або зменшуються, то за допомогою простого ковзного 

середнього не можна отримати точні прогнози. 

Цей метод найкраще підходить для даних з невеликими 

випадковими відхиленнями від деякого постійного або повільно 

мінливого значення. Основний недолік виникає в результаті того, що при 

обчисленні прогнозованого значення найостанніше спостереження має 

таку ж значимість, як і попередні. Це відбувається тому, що вага всіх N 

останніх спостережень, що беруть участь в обчисленні змінного 

середнього, дорівнює 1/N. Присвоєння такої ж ваги суперечить 

інтуїтивному уявленню про те, що в багатьох випадках останні дані 

можуть більше сказати про те, що станеться в найближчому 

майбутньому, ніж попередні. 

2. Здійснимо прогноз методом зваженого ковзного середнього. 

Внесок різних моментів часу можна врахувати, вводячи вагу для 

кожного значення показника в ковзному інтервалі [11]. В результаті 

виходить метод зваженого ковзного середнього, який можна записати: 
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де ikw   – вага, з якою використовується показник ikx   при 

розрахунках. 

Вага – це завжди додатне число. У разі, коли всі ваги однакові, то 

метод вироджується в метод простого ковзного середнього. Вибрати 

оптимальну вагу можна, використавши засіб Пошук рішення. Для 

знаходження ваги, при якій значення середнього абсолютних відхилень 

було б мінімальним, необхідно виконати такі дії: 

 обрати команду Сервіс → Пошук рішення; 
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 у діалоговому вікні Пошуку рішення встановити клітинку G16 

в Оптимізувати цільову функцію, мінімізуючи її; 

 клітинками, що змінюються вказати діапазон В:В3; 

 встановити обмеження В4 = 1,0; В1: ВЗ ≥ 0; В1: В3 ≤ 1;B1 ≤ В2 і 

В2 ≤ В3; 

 почати пошук рішення (рис. 4.6). 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Результат пошуку ваги значень показників при використанні 

методу зваженого ковзного середнього [11] 

 

3. Проведемо аналіз результатів. 

Отримані результати показують, що оптимальний розподіл ваг 

такий, що вся вага зосереджена на самому останньому спостереженні, 

при цьому значення середнього абсолютних відхилень дорівнює 7,56 

(рис. 4.7). Цей результат підтверджує припущення про те, що більш пізні 

спостереження повинні мати більшу вагу. 
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Рисунок 4.7 – Графіки кривої прогнозу методом зваженого ковзного 

середнього і реального обсягу продажів [11] 

 

II. Метод експоненціального згладжування. У схемі методу 

експоненціального згладжування для будь-якого t >1 прогнозоване 

значення 1ˆ tx  в момент часу (t+1) є зваженою сумою фактичного обсягу 

продажів tx , за період часу t і прогнозованого обсягу продажів tx̂ , за 

період часу t. 

 

 .    (4.8) 

 

Експоненціальне згладжування має обчислювальні переваги перед 

ковзним середнім. Щоб обчислити 1ˆ tx , необхідно знати тільки значення 

tx  і tx̂ , (а також значення α), замість значень показника ряду у всіх 

вузлах, за якими відбувається згладжування (4.8). Зберігаючи значення α 

і останній прогноз, також неявно зберігаються і всі попередні прогнози. 

Розглянемо деякі властивості моделі експоненціального 

згладжування. Якщо t > 2, то у формулі (4.8) t можна замінити на t – 1, 

тобто: 
 

.    (4.9) 
 

Підставивши формулу (4.9) у початкову формулу (4.8), отримаємо: 
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 .  (4.10) 

 

Виконуючи послідовно аналогічні підстановки, отримаємо такий 

вираз для 1ˆ tx : 

 

. 

(4.11) 

Оскільки з нерівності 0 < α < 1 випливає, що 0 < 1 – α < 1, то 

α > α (1–α) > α (1–α)2. Інакше кажучи, спостереження tx , має більшу 

вагу, ніж спостереження 1tx , яке, в свою чергу, має більшу вагу, ніж 

2tx . Це ілюструє основну властивість моделі експоненціального 

згладжування – коефіцієнти при kx  зменшуються при зменшенні номера 

k. Сума всіх коефіцієнтів (включаючи коефіцієнт при 1x ) дорівнює 1. 

З формули (4.11) видно також, що значення 1ˆ tx  є зваженою сумою 

всіх попередніх спостережень (включаючи останнє спостереження tx ). 

Остання складова цієї суми є не статистичним спостереженням, а 

«припущенням» 1̂x  (можна припустити, наприклад, що 11ˆ xx  ). 

Очевидно, що з ростом t вплив 1̂x , на прогноз зменшується, і в певний 

момент ним можна буде знехтувати. Навіть якщо значення α досить мале 

(таке, що (1 – α) приблизно дорівнює 1), значення t)1(   буде швидко 

спадати. 

Значення параметра α значно впливає на функціонування моделі 

прогнозування, оскільки α являє собою вагу самого останнього 

спостереження tx . Це означає, що слід призначати більше значення α у 

тому випадку, коли в моделі найбільш прогностичним є саме останнє 

спостереження. Якщо ж α близько до 0, це означає практично повну 

довіру до минулого прогнозу і ігнорування останнього спостереження. 

 

Задача 2. Здійснити прогноз для даних задачі 1 за допомогою 

методу експоненціального згладжування [11]. 
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Розв’язання. 

1. Підбір значення α, при якому прогнозна крива буде найменше 

відхилятися від кривої значень часового ряду. Для цього використовують 

засіб Пошук рішення.  

 оберіть команду Сервіс → Пошук рішення; 

 у діалоговому вікні Пошук рішення встановіть цільову 

клітинку G16, мінімізуючи значення; 

 вкажіть змінну клітинку В1; 

 встановіть обмеження В1 > 0 і B1 < 1; 

 запустіть розрахунок. Приклад результату – на рис. 4.8. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Результат використання експоненціального згладжування [11] 
 

2. Аналіз результатів прогнозування. 

Як і в методі зваженого ковзного середнього, найкращий прогноз 

буде отримано, якщо призначити всю вагу останньому спостереженню 

(рис. 4.9).  

Отже, оптимальне значення α дорівнює 1, при цьому середнє 

абсолютних відхилень дорівнює 6,82 (клітинка G16). 
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Рисунок 4.9 – Графік кривої прогнозу методом експоненціального 

згладжування і графік реального обсягу продажів [11] 

 

3. Висновки. Метод експоненціального згладжування добре працює 

в ситуаціях, коли змінна має стаціонарний характер, а відхилення від 

постійного значення викликані випадковими чинниками і не носять 

регулярного характеру. Але цим методом, як і методами змінного 

середнього, не вдасться спрогнозувати монотонно зростаючі або 

монотонно спадні дані. Прогнозовані значення будуть завжди менші або 

більші тих, що спостерігаються, відповідно, а точність даних буде 

порівнянна з точністю «наївного прогнозу». Ці методи також не 

враховують сезонних змін показника ряду. Якщо статистичні дані 

монотонно змінюються або схильні до сезонних змін, необхідні 

спеціальні методи прогнозування, засновані на аналізі часових рядів та  

сезонних коливань рівнів часових рядів. 

 

4.1.7.3 Методи прогнозування на основі тренду в MS Excel  

I. Побудова тренду. Лінія тренду будується за допомогою методів 

регресійного аналізу. За допомогою регресійного аналізу можна 

продемонструвати тенденцію зміни рядів даних, екстраполювати їх 

(тобто продовжити лінію тренду вперед або назад за межі відомих 

даних). Можна також побудувати лінію змінної середньої, яка згладжує 

випадкові флуктуації, ясніше демонструє модель і простежує тенденцію 

зміни даних. Лініями тренду можна доповнити ряди даних, представлені 
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на лінійчатих діаграмах, гістограмах, графіках, біржових, точкових і 

бульбашкових діаграмах [8]. Не можна доповнити лініями тренду ряди 

даних на об'ємних, пелюсткових, кругових і кільцевих діаграмах. 

MS Excel дозволяє вибрати один з п'яти типів ліній тренду: лінійний, 

логарифмічний, експонентний, степеневий або поліноміальний (2-го...6-

го ступенів). На основі критеріїв можна перевірити, який з типів 

найкраще підходить в даній ситуації. Критерієм може служити або 

коефіцієнт детермінації R2, автоматичне обчислення якого вбудовано в 

діалогове вікно Лінія тренду, або квадратичне відхилення: 

 2

1

n
S y Pi i

i

 



 . 

Чим менше квадратичне відхилення, тим краще лінія тренду 

апроксимує ряд даних. Або, чим ближче коефіцієнт детермінації до 

одиниці, тим краще тренд. MS Excel має спеціальний апарат для 

графічного аналізу моделей, в тому числі побудови апроксимаційної 

залежності (ліній тренду P(x)) за даною таблицею {xi, yi}, які наближено 

відображають функціональний зв'язок y = f(x). 

 

Задача 3. За даними задачі 1 побудувати тренд і здійснити прогноз. 

Розв’язання [11]. 

1. Побудувати точкову діаграму реальних обсягів продажів. 

2. Побудувати лінію тренду, яка відображатиме тенденцію в зміні 

обсягів продажів, для цього: 

 виберіть будь-яку точку обраного ряду даних. В результаті 

будуть виділені всі точки ряду; 

 виберіть через контекстне меню функцію Додати лінію тренду; 

 у діалоговому вікні Лінія тренду стандартно буде обраний 

лінійний тип функції; 

 натисніть ОК. На графіку з’явиться лінія тренду (рис. 4.10). 

3. Здійснити прогноз. У діалоговому вікні Лінія тренду відзначити 

цікавий інтервал часу в пункті вперед на (або назад на). В меню Лінія 

тренду можна також задати параметри кривої, що підбирається. В даному 

випадку кривою тренду є пряма лінія з рівнянням y = ax + b. 
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Рисунок 4.10 – Лінія тренду на графіку MS Excel [11] 

 

Коефіцієнти a і b для цієї кривої можна також знайти за допомогою 

надбудови Пакет Аналізу, вибравши засіб Регресія. 

II. Способи побудови лінійного тренду в MS Excel. Послідовність 

побудови тренду різними способами розглянемо на прикладі. 

 

Задача 4. Для даних, наведених у табл. 4.2, побудувати лінійний 

тренд, використовуючи інструментарій MS Excel 

[http://www.4analytics.ru/5-sposobov-rascheta-znacheniie-lineienogo-

trenda.html].  

 

Таблиця 4.2 – Вихідні дані за обсягами продажів 

Рік Місяць 

Об’єм продажів, 

у.о. 

2014 Січень 6 035 006,18  

2014 Лютий 4 587 664,38  

2014 Березень 5 701 282,26  

2014 Квітень 6 156 081,29  

2014 Травень 5 133 114,82  

2014 Червень 7 029 670,00  

2014 Липень 5 044 553,75  

2014 Серпень 4 684 256,19  

2014 Вересень 4 242 176,73  

2014 Жовтень 4 231 562,36  

2014 Листопад 3 294 908,28  

2014 Грудень 4 601 312,45  

   

Рік Місяць 

Об’єм продажів, 

у.о. 

2015 Січень 5 484 045,71  

2015 Лютий 6 276 112,13  

2015 Березень 8 490 681,28  

2015 Квітень 8 247 479,95  

2015 Травень 7 550 823,17  

2015 Червень 9 956 454,05  

2015 Липень 8 556 025,73  

2015 Серпень 6 073 835,75  

2015 Вересень 7 580 865,71  

2015 Жовтень 7 648 838,47  

2015 Листопад 6 404 327,45  

2015 Грудень 8 681 634,43  

2016 Січень 7 077 236,45  
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Розв’язання. 

1-й спосіб. Розрахунки значень лінійного тренду в MS Excel за 

допомогою графіка. 

А. Виділяємо аналізований обсяг продажів і будуємо графік, де по 

осі Х – часовий ряд (1, 2, 3... – січень, лютий, березень ...), по осі У – 

обсяги продажів. 

Б. Додаємо лінію тренду і рівняння тренду на графік. Отримуємо 

рівняння тренду y = 135134 ∙ x + 4594044 (рис. 4.11). 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Побудова тренду в Excel за допомогою графіка 

 

В. Прогнозуємо обсяги продажів. Для цього необхідно розрахувати 

значення лінійного тренду, як для аналізованих значень, так і для 

майбутніх періодів. При розрахунку значень лінійного тренду будуть 

відомі: 

1) час – значення по осі Х; 

2) значення "a" і "b" рівняння лінійного тренду y (x) = a + b ∙ x. 

Розраховуємо значення тренду для кожного періоду часу від 1 до 

25, а також для майбутніх періодів з 26 місяці до 36. (рис. 4.12). 

2-й спосіб. Розрахунок значень лінійного тренду в Excel за 

допомогою функції ЛИНЕЙН. 
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Рисунок 4.12 – Прогнозні значення по лінії тренду 

 

А. Розрахуємо коефіцієнти лінійного тренду за допомогою 

стандартної функції Excel: 

= ЛИНЕЙН (відомі значення y, відомі значення x, константа, 

статистика) 

Для розрахунку коефіцієнтів у формулу вводимо: y – обсяги 

продажів за період), x – номера періодів, замість константи ставимо 1, 

замість статистики – 0. Отримуємо значення коефіцієнта b – 135135 . 

Для того щоб розрахувати відразу 2 коефіцієнта a і b, необхідно: 

• встановити курсор в клітинку з формулою і виділити сусідню 

праворуч; 

• натиснути клавішу F2, а потім одночасно – клавіші CTRL + 

SHIFT + ENTER. 

Отримуємо 135135; 4594044 – значення b і a лінійного тренду; 
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Б. Розрахуємо значення лінійного тренду за допомогою отриманих 

коефіцієнтів. Підставляємо в рівняння y = 135134 ∙ x + 4594044 номери 

періодів – x, для яких треба розрахувати значення тренду (1–36). 

Результати – на рис. 4.13. 

 

 
 

Рисунок 4.13 – Розрахунок значень тренду за допомогою функції ЛИНЕЙН 

 

3-й спосіб. Розрахунок значень лінійного тренду за допомогою 

функції ТЕНДЕНЦИЯ. 
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А. Розрахуємо значення лінійного тренду за допомогою 

стандартної функції Excel: 

= ТЕНДЕНЦИЯ (відомі значення y; відомі значення x; нові 

значення x; константа). 

Підставляємо в формулу: 

 значення y – це обсяги продажів (фіксуємо діапазон у формулі, 

виділяємо посилання і натискаємо F4); 

 значення x – це номери періодів x для обсягів продажів y; 

 нові значення x – це номери періодів, для яких ми хочемо 

розрахувати значення лінійного тренда; 

 константа – ставимо 1, необхідно для того, щоб значення 

тренду розраховувалися з урахуванням коефіцієнта (a) для лінійного 

тренду.  

Для того щоб розрахувати значення тренду для всього часового 

діапазону, в нові значення x вводимо діапазон значень x, виділяємо 

діапазон клітинок, рівний діапазону зі значеннями x з формулою в першій 

клітинці і натискаємо клавішу F2, а потім – клавіші CTRL + SHIFT + 

ENTER. Результати – на рис. 4.14. 

4-й спосіб. Розрахунок значень лінійного тренду в Excel за 

допомогою функції ПРЕДСКАЗ. 

А. Розрахуємо значення тренду за допомогою стандартної функції 

Excel: 

= ПРЕДСКАЗ (x; відомі значення y; відомі значення x, 

де x – номер періоду, для якого розраховуємо значення тренду; 

відомі значення y – обсяги продажів за аналізований період 

(фіксуємо діапазон у формулі, виділяємо посилання і натискаємо F4);  

відомі значення x – номери періодів для кожного виділеного 

обсягу продажів (рис. 4.15). 

Висновок: 3-й і 4-й способи розрахунку значень лінійного тренду 

швидші, ніж 1 і 2-й, проте точність прогнозу можна визначити через 

обчислення коефіцієнта детермінації R2. Для розрахунку прогнозу з 

урахуванням зростання і сезонності необхідно застосувати коефіцієнти 

сезонності до значень трендів майбутніх періодів. 
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Рисунок 4.14 – Розрахунок значень тренду за допомогою функції ТЕНДЕНЦІЯ 

 

Завдання: самостійно розрахуйте R2 для всіх побудованих варіантів 

лінійного тренду. Визначте найбільш точний метод побудови тренду. 
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Рисунок 4.15 – Розрахунок значень тренду за допомогою функції 

ПРЕДСКАЗ 

 

4.1.7.4 Метод Хольта 

Метод Хольта – розвиток методу експоненціального згладжування, 

з урахуванням наявності тренду [11]. Метод Хольта дозволяє 

прогнозувати на k періодів часу наперед. Метод використовує два 

параметри α і β, значення яких знаходяться в межах від 0 до 1. Змінна L 

вказує на довгостроковий рівень значень або базове значення даних 

часового ряду. Змінна Т вказує на можливе зростання або спадання 

значень за один період, тобто на присутність тренду.  
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Основні формули методу: 

,      (4.12) 

,    (4.13) 

.    (4.14) 

 

Задача 5. На основі наявних у аналітика квартальних звітів 

компанії Wind Airlines необхідно спрогнозувати прибуток на 1 акцію цієї 

компанії в наступному кварталі (рис. 4.16). Застосувати метод Хольта 

[11]. 

 

 
  

Рисунок 4.16 – Дані про дохід авіакомпанії Wind 

 

Розв’язання. 

1. Провести аналіз даних. Побудувати тимчасової ряд (див. рис. 

4.16). Дані мають явний тренд – монотонно зростають. 

2. Визначити початкові значення тренду L і Т. Є кілька варіантів 

вибору початкових значень L і Т: 

1) L дорівнює значенню прибутку на одну акцію за 1-й квартал і 

T = 0; 

2) L дорівнює середньому значенню прибутку на одну акцію за 12 

кварталів і T дорівнює середній зміні за всі 12 кварталів. 
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Існують і інші варіанти початкових значень для L і Т, виберемо 

перший варіант. 

3. Занести формули для розрахунку значень L і Т відповідно до 

формул (4.13), (4.14). У стовпці Е занести формулу для тренду (4.12). 

4. Розрахувати параметри формул (4.13), (4.14), значень тренду L і 

Т, прогнозних значень прибутку на акцію (П/А). Щоб знайти оптимальне 

значення параметрів α і β, при яких значення середніх абсолютних 

помилок у відсотках було б мінімальне, слід виконати такі дії. 

 Вибрати команду Сервіс → Пошук рішення. 

 У діалоговому вікні Пошук рішення поставити клітинку F18 

–цільову функцію, мінімізуючи її. 

 Вибрати діапазон клітинок В1: В2 змінними. 

 Додати обмеження В1:В2 > 0 і В1:В2 <1. 

 Виконати пошук. 

Формули для розрахунку відображені на рис. 4.17, результати 

чисельні –на рис. 4.18, графік вихідних та прогнозних даних – на 

рис.4.19. Оптимальні значення α = 0,59 і β = 0,42, при цьому середнє 

абсолютних помилок у відсотках дорівнює близько 38 %. 

 

 
 

Рисунок 4.17 – Формули для прогнозу з використанням методу Хольта 
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Рисунок 4.18 – Результат прогнозу з використанням методу Хольта 

 

 
 

Рисунок 4.19 – Графік прогнозу з використанням методу Хольта 

 

Висновок. Метод Хольта, як і розглянуті раніше найпростіші 

методи прогнозування (ковзного середнього, експоненціальне 

згладжування), не враховує наявність у часовому ряді сезонних змін. 

Метод Хольта використовується для прогнозування часових рядів, 

коли є тенденція до зростання або падіння значень часового ряду, а також 

для рядів, коли дані є не за повний цикл, і сезонність ще не виділити 

(наприклад, за неповний рік для прогнозу по місяцях). 
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4.1.7.5 Методи прогнозування з урахуванням сезонної складової в 

часовому ряді 

Методика статистичного прогнозу за сезонним коливанням 

заснована на їх екстраполяції, тобто на припущенні, що параметри 

сезонних коливань зберігаються й на прогнозованому періоді. Процедура, 

яка дозволяє зробити прогноз з урахуванням сезонних змін, складається з 

таких етапів. 

1. На основі вихідних даних визначається структура сезонних 

коливань і період цих коливань. 

2. Використовуючи чисельний метод, з вихідних даних виключають 

сезонну складову. 

3. На основі даних, з яких виключена сезонна складова, робиться 

найкращий можливий прогноз. 

4. До отриманого прогнозу додається сезонна складова. 

 

Задача 6. За даними обсягу збуту товару компанії GCM за 9 років 

(рис. 4.20) необхідно спрогнозувати попит (в у.г.о.) на цей товар на 

наступні два квартали [11]. 

 

Розв’язання. 

1. Аналіз часового ряду. Визначення структури та періоду сезонних 

коливань. З графіка на рис. 4.20 видно, що обсяг продажів вище 

середнього рівня в першому і четвертому кварталах (зимову пору року) і 

нижче середнього – у другому і третьому кварталах (весняно-літні 

місяці). 

2. Вилучення сезонної складової. 

2.1. Визначення центрованого ковзного середнього: 

1) обчислити середнє значення всіх відхилень за один період 

сезонних змін. Щоб виключити сезонну складову в межах одного року, 

використовуються дані за чотири періоди (квартали). А щоб виключити 

сезонну складову з усього часового ряду, обчислюється послідовність 

змінних середніх за T вузлами, де T – тривалість сезонних коливань. Для 

виконання необхідних обчислень використано стовпці С і D (рис. 4.21). 
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Рисунок 4.20 – Дані обсягів збуту товару компанії GCM (таблиця і графік) 

 

Стовпець С містить значення ковзного середнього за 4-ма вузлами 

на основі даних, які знаходяться в стовпці В. 

2) призначити отримані значення ковзного середнього середнім 

точкам послідовності даних, на основі яких ці значення були обчислені. 

Ця операція називається центруванням значень. Якщо T непарне, то 

перше значення ковзного середнього (середнє значень від першої до T-ї 

точки) треба привласнити (T + 1)/2 точки (наприклад, якщо T = 7, то 

перше ковзне середнє буде призначено четвертій точці). 
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Рисунок 4.21 – Знаходження центрованого середнього за вихідними даними 

(задача 6) 

 

Аналогічно середнє значення від другої до (T + 1)-ї точки 

центрується (T + 3)/2 і т. д. Центр n-го інтервалу знаходиться в точці 

(T+(2n-1))/2.  

Якщо T парне, як в даному випадку, то завдання дещо 

ускладнюється, оскільки центральні (середні) точки розташовані між 

точками, за якими обчислювалося значення ковзного середнього. Тому 

центроване значення для третьої точки обчислюється як середнє першого 

і другого значень ковзного середнього.  
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Наприклад, перше число в стовпці D середніх, що відцентровані 

(рис.4.21) ліворуч, дорівнює  

(1613 + 1594) / 2 = 1603 (у.г.о.). 

ПРИМІТКА: у разі непарної кількості T, наприклад, 7 – тижневі 

прогнози, то центрувати не треба, оскільки значення ковзного 

середнього буде починатися з 4-го дня. 

 

Графіки вихідних даних і відцентрованих середніх показані на рис. 

4.22. 

 

 
 

Рисунок 4.22 – Графік центрованого ковзного середнього 

 

Оскільки точкам на початку і в кінці послідовності даних немає 

відповідних відцентрованих середніх (див. перші і останні значення в 

стовпці D), така дія на ці точки не поширюється. Це демонструє ступінь 

відхилення значень від типового рівня, що визначається відцентрованими 

середніми. Необхідно звернути увагу, що кількість значень, які 

відносяться до третього кварталу, менше на 1, а для четвертого – більше 

на 1. Ці значення є основою для створення сезонних індексів. 

 

2.2. Обчислення значень точок, які відносяться до відповідних 

значень відцентрованих середніх (рис. 4.23).  
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Рисунок 4.23 – Віднесення даних до центрованих середніх ковзних 

 

2.3. Визначення сезонних індексів. 

1) угрупування виявлених порушень за кварталами (стовпці C–K на 

рис. 4.24); 
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2) визначення сезонних індексів як середніх значень відносин за 

кожним кварталом (див. стовпець A, рис. 4.24). 

 

 

 

Рисунок 4.24 – Групування вихідних даних до центрованих ковзних середніх за 

сезонами (кварталами) 

 

Наприклад, середнє всіх відносин для першого кварталу дорівнює 

1,108. Це значення є сезонним індексом першого кварталу, на основі 

якого можна зробити висновок, що обсяг збуту товару за перший квартал 

становить у середньому близько 110,8% відносного середнього річного 

обсягу збуту. 

Сезонний індекс – це середнє відношення даних, що відносяться до 

одного сезону (в даному випадку сезоном є квартал), до всіх даних. Якщо 

сезонний індекс більше 1, значить, показники цього сезону вище середніх 

показників за рік, аналогічно, якщо сезонний індекс нижче 1, то 

показники сезону нижчі за середні показники за рік. 

2.4. Визначення сезонної складової. Треба поділити значення 

вихідних даних на відповідний сезонний індекс. Результати – в 

стовпчиках F і G (рис. 4.25). Графік даних, які вже не містять сезонної 

складової, – на рис. 4.26. 

3. Прогнозування без сезонної складової. На основі даних, з яких 

виключена сезонна складова, будується прогноз. Для цього 

використовується метод, який враховує характер поведінки даних 

(наприклад, дані мають тренд або відносно постійні). У цій задачі 

прогноз будується за допомогою простого експоненціального 

згладжування. Оптимальне значення параметра α знаходиться за 

допомогою засобу Пошук рішення. 
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Рисунок 4.25 – Сезонні індекси і дані без сезонної складової 

 

Графіки прогнозу і реальних даних з виключеною сезонною 

складовою наведені на рис. 4.27. 
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Рисунок 4.26 – Дані без сезонної складової  

 

 
 

Рисунок 4.27 – Графіки прогнозу і реальних даних з виключеною сезонною 

складовою 

 

4. Прогнозування з урахуванням сезонної структури. Після 

знаходження прогнозу без сезонної складової потрібно врахувати в 

отриманому прогнозі 1726,5 у.г.о. сезонну складову. Для цього слід 

помножити 1726 у.г.о. на сезонний індекс першого кварталу 1,108, в 

результаті чого отримаємо 1912 у.г.о.  Множення 1726 у.г.о. на сезонний 

індекс 0,784 дасть прогноз на другий квартал, рівний 1353 у.г.о. 
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Результат додавання сезонної структури до прогнозу продемонстровано 

на рис. 4.28. 

 

 
 

Рисунок 4.28 – Підсумковий результат прогнозування з сезонною складовою 
 

5. Висновок. Попит на 1-й квартал за прогнозами буде становити 

1912 у.г.о., на 2-й квартал – 1353 у.г.о. 

Завдання: розрахуйте значення помилки прогнозу і зробіть 

висновок про точність прогнозу. 

 

4.1.7.6 Адаптивні моделі прогнозування. Модель Брауна 

Модель Брауна належить до адаптивних моделей прогнозування, 

що здатні змінювати свою структуру і параметри, пристосовуючись до 

зміни умов. Модель Брауна описує процеси з лінійною і параболічною 

тенденцією (трендом), а також випадкові процеси без тенденції.  

Побудова лінійної моделі Брауна. 

1. За першими 5 точками часового ряду за допомогою методу 

найменших квадратів оцінюються значення параметрів лінійної моделі 

для нульового моменту часу:  yth(t) = a0 + a1 ∙ t . 

2. З використанням параметрів a0 і a1, знайдених на попередньому 

етапі, знаходимо прогноз на крок вперед (τ = 1):  

y1 = a0(0) + a1(0) τ = a0(0) + a1(0) . 
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3. Знаходимо значення відхилення фактичного значення 

економічного показника від розрахункового (в даному випадку t = 1):  

ξ= y(t) – yth(t) . 

4. Корегуємо параметри моделі за формулами: 

a0(t) = a0(t-1) + a1(t-1) + (1 – β2) ∙ ξ(t),    a1(t) = a1(t-1) + (1 –β )2 ξ (t) , 

де β = 1 –α , α– параметр згладжування.  

5. За допомогою скоригованих на попередньому кроці параметрів 

знаходимо прогноз на наступний момент часу (τ = 1):   yth(τ) = a0(t) + a1(t) τ. 

6. Прогноз на майбутнє розраховується за формулою 

yth (n + τ ) = a0(n) + a1(n) τ, τ = 1, 2, … 

де n – кількість спостережень. 

 

Задача 7. Побудувати прогноз на основі моделі Брауна для 

вихідних даних (табл. 4.3) [http://mas.exponenta.ru/literature/server%20]. 
 

Таблиця 4.3 – Вихідні дані 

t  y  t  y  t  y  t  y  

1  27,3  10  111,3  19  273,8  28  409,4  

2  41,8  11  125,2  20  321  29  426  

3  42,8  12  189,3  21  317,4  30  402  

4  56,2  13  169,1  22  342  31  398,7  

5  72,5  14  193,5  23  350,6  32  418,1  

6  56  15  207,4  24  368,5  33  424,6  

7  70  16  221,2  25  397  34  435,1  

8  74,9  17  267,2  26  382,9  35  439,8  

9  103,3  18  264  27  400,6    

 

Розв’язання. 

1. В електронну таблицю ввести в стовпці А і В вихідні дані. 

2. Додати в таблицю нульовий рядок і обчислити параметри a0 

(функція ОТРЕЗОК) і a1 (функція НАКЛОН). Обчислення параметра a0 

показано на рис. 4.29. Обчислення a1 виконується за допомогою функції 

НАКЛОН. 
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Рисунок 4.29 – Обчислення параметра a0 моделі Брауна  

 

3. Задати значення параметра згладжування α рівним 0,3 і 

обчислити значення параметра β. 

4. Обчислити модельне значення показника yth = a0(0) + a1(0). В 

клітинці Е3 ввести =С2 + В2 (рис. 4.28). Аналогічно для інших клітинок 

стовпчика Е (використовувати копіювання формули). 

5. Обчислити значення залишку ξ як різниці між фактичним і 

модельним значеннями. В клітинці F3 ввести =B2 – E2 (рис. 4.29). 

Аналогічно – для інших клітин стовпчика F. 

6. Після побудови модельних значень для всіх вихідних точок 

зробити прогноз на майбутнє. Щоб вирахувати перше прогнозне 

значення для даних, в клітині Е38 ввести =$C$37 + $D$37*H38 (рис. 

4.30). Аналогічно для інших клітинок. 

 

 

 

Рисунок 4.30 – Обчислення прогнозу 
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7. Побудувати графік вихідних і модельних значень (рис. 4.31). 

 

 
 

Рисунок 4.31 – Графік вихідних даних і значень прогнозу 

 

8. Перевірка точності моделі. Для оцінки точності моделі 

обчислимо середню відносну помилку апроксимації (стовпець G, рис. 

4.30). Середня відносна помилка апроксимації становитиме 6,75 %. 

Вважається, що точність моделі добра, якщо середнє значення 

відносної похибки не перевищує 5 %; задовільна, якщо середнє значення 

відносної похибки не перевищує 20 %; незадовільна, якщо середнє 

значення відносної похибки більше 20 %. 

9. Висновок: прогнозні значення мають хорошу точність, тому 

побудовану модель Брауна можна застосовувати для прогнозування на 

основі наведених статистичних даних. 

Таким чином, існує велика кількість методів прогнозування. Тому 

стає проблема вибору методу прогнозування, що є допоміжним для 

планування діяльності, але ключовим рішенням при прогнозуванні. Це 

рішення, з одного боку, має забезпечити функціональну повноту, 

достовірність і точність прогнозу, а з іншого боку, зменшити витрати 

часу і коштів на прогнозування. Метод прогнозування, який обирається, 

залежить від мети прогнозу, періоду його попередження, рівня деталізації 

і наявності вихідної (базисної) інформації. 
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4.2 Практична частина 

 

4.2.1 Прогнозування за допомогою методів: ковзного середнього, 

експоненціального згладжування, регресії 

 

Задача 1. Дано обсяги місячних продажів за останні 29 місяців. 

Необхідно визначити, який обсяг продажів буде в 30-му місяці. 

[http://www.brif.kz/blog/?p=884]. Використовувати метод ковзного 

середнього. 
 

Таблиця 4.4 – Вихідні дані 

 Місяць 

  

Об'єм продажу по рокам 

2014 2015 2016 

січень 420 830 430 

лютий 480 836 420 

березень 500 825 415 

квітень 520 810 410 

травень 560 680 400 

червень 570 650   

липень 700 660   

серпень 730 590   

вересень 740 590   

жовтень 790 480   

листопад 810 460   

грудень 800 450   

 

Розв’язання. 

1. Занести дані в Excel (приклад розташування даних  на рис. 4.32). 

2. Ввести формулу розрахунку середнього за попередніми трьома 

значеннями (рис. 4.32). 

3. Використати функцію автозаповнення для всіх наступних 

значень, аж до 30 прогнозного місяця. 

4. Розрахувати прогноз на червень 2016 р. 

5. Побудувати графіки вихідних і прогнозних даних (рис. 4.33). 

6. Розрахувати точність прогнозу за допомогою середньої відносної 

помилки MAPE (див.рис. 4.32). 

7. Зробити висновки про прогноз і його точність. 
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Рисунок 4.32 – Вихідні та прогнозні дані до задачі 1 

 

 
 

Рисунок 4.33 – Графіки вихідних і прогнозних даних для задачі 1 
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Задача 2. Дано: місячні обсяги продажів продукту (рис. 4.34).  

 

 
 

Рисунок 4.34 – Обсяг щомісячної реалізації продукції 

 

Потрібно скласти прогноз виручки від реалізації продукту в жовтні 

на основі побудованої апроксимуючої моделі в MS Excel. Попередньо 

побудувати кілька моделей, зробити прогнози і вибрати найбільш точну 

модель. 

Розв’язання. 

1. Провести аналіз вихідних даних. Дані з реалізації представити 

графічно (рис. 4.35).  

 

 
 

Рисунок 4.35 – Приклад графічного представлення обсягів реалізації 

 

Дані показують наявність певної залежності. Залежність є 

очевидною, але крива нерівномірна. Ймовірно, є випадкові чинники, які 
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впливають на обсяг реалізації. Це може бути кількість опадів або сюжет, 

показаний по телебаченню  та ін. 

2. Побудувати лінійний тренд і розрахувати коефіцієнт 

детермінації. Виділити криву з вихідними даними і активізувати 

контекстне меню (рис. 4.36), клацнувши правою кнопкою миші. Вибрати 

опцію Додати лінію тренду. Стандартно Excel використовує лінійний 

тренд, тобто знаходить такі коефіцієнти a і b, які описують пряму y = a + 

b ∙ x, найбільш близьку до вихідних даних (використовується метод 

найменших квадратів). Увімкнути опції Показати рівняння на діаграмі 

і Помістити на діаграму величину достовірності апроксимації R2 (рис. 

4.37). 

 
 

Рисунок 4.36 – Контекстне меню для побудови тренду 

 

3. Проаналізувати тренд. В даному випадку R2 = 0,9733. 

Якщо R2 = 1, то лінія тренду на 100 % описує вихідні дані. Чим 

менше R2, тим менш достовірна апроксимація. 

Висновок: на 97 % дані описуються рівнянням прямої:  

y = 319,67 ∙ x + 953,89. 
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Рисунок 4.37 – Побудова лінійного тренду 

 

4. Розрахувати точність прогнозу за допомогою середньої 

відносної помилки MAPE. Зробіть висновки. 

5. Розрахувати обсяг продажів в жовтні (10-й місяць), 

використовуючи отримане лінійне рівняння: 

у = 319,67 ∙ 10 + 953,89 = 4151 – 3690 = 461. 

6. Побудувати кілька альтернативних апроксимуючих моделей, які 

пропонує Excel (рис. 4.38):  

 логарифмічну, 

 поліноміальну зі ступенем 2, 

 ступеневу. 

7. Провести аналіз побудованих моделей, вибрати кращу і 

розрахувати прогноз. Видно, що логарифмічна модель показала трохи 

більшу точність: R2 = 0,9751, ніж лінійна. Поліноміальна модель ще 

більше підвищила якість апроксимації (R2 = 0,9911). Найкращий 

результат показала ступінева модель – R2 = 0,9942. 

У рамках цієї моделі можна прогнозувати обсяг продажів в жовтні 

на рівні: у = 1042,1 ∙ 100,5817 = 3977 – 3690 = 287. 

ПРИМІТКА. На практиці вважають за краще використовувати 

відносно прості моделі. Найбільш часто – лінійну, рідше логарифмічну і 

ступеневу, ще рідше – поліноміальну. 
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Рисунок 4.38 – Порівняння моделей 
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Задача 3. Залежність продажів від реклами задана статистичними 

даними (табл.4.5). Необхідно скласти прогноз і оцінити продаж у 

наступній точці – витрати на рекламу рівні 6 тис. $, за допомогою трьох 

методів: ковзне середнє, експоненціальне згладжування, регресія. 

 

Таблиця 4.5 – Вихідні дані 

Показники 

Дані по інтервалам часу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реклама (тис. $) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

Продажі (тис. шт.) 3 13 25 35 40 45 48 50 52 ?  

 

Розв’язання. 

1. Застосувати метод змінної середньої. 

Введіть вихідні дані в колонки А і В, як показано на рис. 4.39.  

Активізуйте інструмент Ковзне середнє через меню Сервіс → 

Аналіз даних.  

На рис. 4.40 продемонстровано заповнення параметрів. Вхідний 

інтервал $B$2:$B$11 – це значення, за яким робиться прогноз. Вихідний 

інтервал $C$2 – це клітинка, починаючи з якої буде виведений 

результат.  

Інтервал (стандартно дорівнює 3, тут 2) – це кількість попередніх 

значень, які використовуються для розрахунку чергового прогнозованого 

значення.  

Встановіть також прапорець Виведення графіка. Прапорець 

Мітки встановлюють, якщо в першій клітинці вхідного інтервалу 

записано назву колонки. Результат роботи інструменту Ковзне середнє 

показаний на рис. 4.39.  

У колонці С обчислені прогнозовані значення в зазначеному 

інтервалі. У клітинці С2 знаходиться значення #Н/Д (Немає даних), 

оскільки для його обчислення немає 2-х попередніх значень. 

2. Застосувати метод експоненціального згладжування 

Активізуйте інструмент Експоненціальне згладжування через 

меню Сервіс-Аналіз даних. На рис. 4.41 показано заповнення 

параметрів. 
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Рисунок 4.39 – Вихідні дані і результат прогнозу за ковзним середнім 

 

 
 

Рисунок 4.40 – Заповнення параметрів Ковзне середнє 

 

Фактор загасання (стандартно дорівнює 0.3) – це коригувальна 

константа експоненціального згладжування, яка використовується для 

розрахунку чергового прогнозованого значення. Результат роботи 

інструменту Експоненціальне згладжування показаний на рис. 4.42, в 

колонці С обчислені прогнозовані значення в зазначеному інтервалі.  

Порівняйте ці результати з попередніми. 



 

239 

 
 

Рисунок 4.41 – Заповнення параметрів Експоненціальне згладжування  

 

 

 

Рисунок 4.42 – Результат роботи інструменту Експоненціальне згладжування 

 

3. Застосувати регресію 

Активізуйте інструмент Регресія через меню Сервіс-Аналіз даних.  

На рис. 4.43 показано заповнення параметрів інструменту.  

Вхідний інтервал Y $B$2:$B$10 – це список значень, для яких 

робиться прогноз.  

Вхідний інтервал X $A$2:$A$10 – це змінні, що впливають на 

прогноз. Їх може бути в Excel до 16 (стовпців).  
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Вихідний інтервал $C$2 – це клітинка, починаючи з якої буде 

виведений результат (можна вивести результат на наступний лист).  

Встановіть також прапорець Графік підбору. Прапорець 

Константу-нуль встановлюють, щоб лінія регресії пройшла через 

початок координат.  

 

 
 

Рисунок 4.43 – Заповнення параметрів Регресія 

 

Результат роботи інструменту показаний на рис. 4.44. Передбачені 

значення Y виведені в таблицю в нижній частині рис. 4.44. 

Провести аналіз результатів.  

У таблиці Регресійна статистика внесений коефіцієнт 

детермінації R2. Значення 0.9 означає, що ступінь близькості достатній.  

Таблиця Дисперсійний аналіз: 

а) стовпець df – число ступенів вільності (використовується при 

перевірці адекватності моделі за статистичними таблицями): 

 в рядку Регресія знаходиться k1 – кількість коефіцієнтів 

рівняння, не враховуючи вільного члена b; 

 в Залишок знаходиться k2 = n – k1 –1, де n – кількість вихідних 

даних.  
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Рисунок 4.44 – Результат роботи інструменту Регресія 
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б) стовпець SS (сума квадратів):  

 в рядку Регресія:   

2

1

)YY
~

(SS
n

i
ireg 



, 

де 
iY

~
 – модельні значення Y, отримані шляхом підстановки значень 

Х у побудовану модель; Y – середнє значення  Y;  

 в рядку Залишок:  

2

1

)YY
~

(SS i

n

i
iresid 



; 

в) стовпець MS – допоміжні величини:  

 в рядку Регресія:  

1

2 k/SSS regr  ; 

 в рядку Задишок:  

2

2 k/SSS reside  : 

г) стовпець F – критерій Фішера. Використовується для перевірки 

адекватності моделі:  

2

2

e

r

S

S
F  ; 

д) стовпець «Значимість F» – оцінка адекватності побудованої 

моделі. Знаходиться за значеннями F, і за допомогою функції FРАСП. 

Значимість F  оцінює загальну якість прогнозу. Якщо значимість F 

менше 0,05, то модель може вважатися адекватною з ймовірністю 0,95, 

значення менше 0.05 означає прийнятну достовірність результату. 

е) Стандартна помилка, t-статистика – це допоміжні величини, 

що використовуються для перевірки значущості коефіцієнтів моделі. 

ж) Р-значення – це оцінка значимості коефіцієнтів моделі, є 

важливою при великій кількості незалежних змінних Х. Воно визначає 

достовірність коефіцієнтів a1, a2, ... a16 і їх вплив на залежну змінну Y: 

якщо його значення близьке до нуля (менше 0,05 ), то з ймовірністю 0,95 

можна вважати, що відповідне значення X не впливає на Y. 

Тут для x1 Р-значення = 6.686 Е-05. 
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і) Нижні і верхні 95 % – довірливі інтервали для коефіцієнтів 

моделі. 

Стовпець Коефіцієнти містить значення b в рядку Y–перетин, а – 

в рядку Змінна Х1, тобто вільний член і параметри (коефіцієнти) для 

лінійних залежностей вигляду  

y = b+a1 ∙ x1+a2 ∙ x2+…+an ∙ xn. 

Тут b= – 7.794, a1=12.1.  

Таким чином, рівняння для даної залежності виглядає так: 

y = – 7.794 + 12.1 ∙ x1. 

Підставимо в рівняння значення x1 = 6: отримуємо значення 64,806 

для клітинки В11. 

Зробіть висновки за прогнозом, його адекватності і точності. 

 

Задача 4. ВАТ «МТС» має стійку мережу дистриб’юторів і 

постійний попит на продукцію, що дозволяє адекватно зробити оцінку 

прогнозів продажів і обсягів грошових потоків (грошові потоки 

являють собою суму чистого прибутку підприємства і амортизації, 

грн) [http://finzz.ru/planirovanie-prodazh-i-denezhnyx-potokov-po-modeli-

ar-v-excel.html]. Дані за 10 періодів (півріччя) наведені на рис. 4.45. 

 

 
 

Рисунок 4.45 –  Обсяг продажів і грошовий потік для ВАТ «МТС» 
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1. Необхідно скласти прогноз і оцінити грошовий потік у точці 

11– обсяг продажів дорівнює 250 млн грн. Для цього побудувати 

прогнозні моделі за допомогою трьох методів: ковзне середнє, 

експоненціальне згладжування, регресія. Вибрати найкращу модель (на 

основі оцінки точності прогнозу) і розрахувати прогнозне значення 

грошового потоку. 

2. Побудувати авторегресійні моделі прогнозування обсягів 

продажів і грошових потоків. Здійснити прогноз цих показників на 2 

наступних періоди. 

 

Розв’язання. 

1. Розрахунок прогнозу і оцінку грошового потоку в точці (обсяг 

продажів дорівнює 250 млн грн) за допомогою трьох методів – ковзне 

середнє, експоненціальне згладжування, регресія – провести 

аналогічно розв’язанню задачі 3. 

 Прогнозування методом змінного середнього. При внесенні даних 

у вкладці Ковзне середнє для Інтервалу виберіть значення 3 – (див. рис. 

4.40). Розрахувати середню відносну помилку або коефіцієнт детермінації 

(або інший показник точності прогнозу – на вибір студента) (рис. 4.46). 

 Прогнозування методом експоненціального згладжування. 

Фактор загасання виберіть спочатку– 0,3, якщо необхідно проведіть 

корегування його значення – для отримання кращого прогнозу (див. рис. 

4.46). Розрахувати значення середньої відносної помилки або 

коефіцієнтів детермінації (або іншого показника точності прогнозу – на 

вибір студента). 

 Побудування регресійного рівняння (рис.4.47). Провести аналіз 

точності прогнозу по даному рівнянню. 

 Вибір кращої моделі прогнозування на основі розрахованих 

показників точності прогнозу. 

 Розрахунок прогнозних значень грошового потоку в точці 11 – 

обсяг продажів дорівнює 250 млн грн. 

2. Побудова авторегресійних моделей прогнозування обсягу 

продажів і грошових потоків. 
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Рисунок 4.46 – Приклад прогнозу за методами ковзного середнього та експоненціального згладжування (задача 4) 
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Рисунок 4.47 – Приклад розрахунків прогнозу за допомогою регресії (задача 4) 
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Авторегресійна модель (AR) матиме вигляд: 

Yi = α +  β ∙ Yi–1
 + ξ , 

де Yi – прогноз грошового потоку або обсяг продажів; 

Yi–1 – значення грошового потоку або обсяг продажів у попередньому 

періоді; 

α, β – коефіцієнти в моделі авторегресії; 

ξ – випадкова величина (білий шум). 

2.1. Провести аналіз вихідних даних за графіком (рис. 4.48). 

 

 
Рисунок 4.48 – Графік зміни обсягу продажів і грошового потоку в часі 

 

З рис. 4.46 видно, що грошовий потік компанії різко змінився в 9-

му півріччі. Це пов’язано, можливо, з великим розміром нарахованої 

амортизації, що сильно викривляє динаміку зміни грошового потоку. 

2.2. Побудувати моделі AR для двох показників (рис. 4.49). 

2.2.1. Для побудови моделі необхідно визначити тісноту зв’язку 

між найближчими значеннями продажів, потім грошового потоку. Для 

цього провести оцінку регресії значень виручки і значень виручки з 

лагом 1, тобто із зсувом ряду обсягу продажів на один період (аналогічно 

і для значень грошового потоку). Було взято лаг в один період, тому що 

максимальний вплив на майбутні значення надають саме попередні 

продажі. 

2.2.2. Розрахувати значення коефіцієнтів регресії між рядами і 

рядами з лагами в один період. Розрахувати параметри окремо для 

прогнозування виручки і грошового потоку. 
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Рисунок 4.49 –  Побудова AR моделей для двох показників 
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2.2.3. Аналіз результатів (рис. 4.50).  

 

 

 
 

Рисунок 4.50 – Показники оцінки якості регресійних моделей 

 

Для обсягу продажів: 

– коефіцієнт альфа (α) в моделі регресії дорівнює 16851967.162, а 

коефіцієнт бета (β) 1,04; 

– показники оцінки адекватності та точності прогнозування: 

коефіцієнт детермінації, який демонструє якість моделі, дорівнює 0,97, 



 

250 

це означає, що якість моделі висока; критерій-F близький до 0, що 

показує стійкість моделі; статистичний показник P-значення, який 

відображає адекватність значень, для отриманої моделі менше 15 % для 

обох коефіцієнтів (альфа, бета), що задовольняє нормативам. 

Аналогічно провести аналіз моделі прогнозування грошових 

потоків підприємства. Моделі прогнозування обсягу продажів і грошових 

потоків описуються за допомогою таких рівнянь: 

 

Vt = 16851967,162+1,04 ∙ Vt–1;   CFt =– 44096351152+0,01 ∙ CFt–1, 

 

де Vt – обсяги продажів в t-й період, 

CFt– значення грошового потоку t-й період. 

2.2.5. Прогноз на основі отриманих моделей значень обсягу 

продажів і грошового потоку на два періоди вперед за моделлю AR 

(рис.4.49). 

=$B$20+B6*$B$21;  =$C$20+$C$21*C6. 

Візуально прогнози продажів та грошового потоку представлено на 

рис.4.49. Спостерігається зростаючий тренд продажів на два роки вперед. 

Графічно прогноз грошового потоку на два роки вперед значно не 

зміниться. 

Висновок. Використання методів прогнозування за моделлю 

авторегресії дозволить розрахувати майбутні грошові потоки, а це дасть 

можливість керівництву підприємства раціонально спланувати фінансові 

потоки підприємства, оцінити показники ефективності планованих 

інвестиційних проектів і т.д.  

 

Задача 5. Є дані про зміну курсу долара і курсу євро щодо деякої 

валюти (наприклад, гривні) за місяць (табл. 4.6.). Необхідно: 

1) побудувати графіки часових рядів курсів валют, провести аналіз 

даних за графіками (рис. 4.51); 

2) скласти прогноз і оцінити курс євро та долара в точці 32, 

побудувати прогнозні моделі за допомогою трьох методів: ковзне 

середнє, експоненціальне згладжування, регресія. Вибрати найкращу 

модель; 
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3) побудувати авторегресійні моделі прогнозування курсу долара 

і курсу євро. Здійснити прогноз цих показників на 2 наступних 

періоди; 

4) провести аналіз результатів і зробити висновки. 

 

Таблиця 4.6 – Дані про зміну курсу долара і курсу євро 

Дата Курс долара Курс євро Дата Курс долара Курс євро 

1 23.39 34.64 16 20.94 31.78 

2 22.65 54.34 17 21.53 31.51 

3 22.39 53.87 18 22.33 31.08 

4 21.95 53.23 19 24.21 31.05 

5 21.81 52.91 20 24.21 31.05 

6 21.81 52.91 21 25.21 31.05 

7 21.81 52.91 22 29.98 32.96 

8 21.50 52.44 23 29.98 33.51 

9 20.97 52.14 24 29.74 33.20 

10 21.05 52.65 25 29.98 35.08 

11 20.88 52.12 26 29.70 35.20 

12 21.05 52.53 27 29.70 35.20 

13 21.05 52.53 28 29.70 35.20 

14 21.05 52.53 29 29.55 36.95 

15 20.75 52.15 30 29.66 37.06 

   31 29.38 40.98 

 

 

 

Рисунок 4.51 – Графіки курсів валют 
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4.2.2 Прогнозування на основі аналізу часового ряду 

 

Задача 6. Дано: квартальні продажі в одиницях продукції (рис. 

4.52). Здійснити прогноз на 4-й квартал 2016 року, використовуючи 

інструментарій аналізу часових рядів.  

 

 
 

Рисунок 4.52 – Квартальні продажі (в одиницях продукції) 

 

Розв’язання. 

1. Аналіз даних. Показники продажів можна подати графічно у 

формі часового ряду (рис. 4.53). Можна помітити, що виручка 

збільшувалася протягом всього періоду, але із сезонними коливаннями. 

До кінця року виручка збільшується, потім в середині року знижується. 

Тобто продукт має сезонну структуру продажів. 
 

 

 

Рисунок 4.53 – Графічне зображення квартальних продажів (часовий ряд) 
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2. Моделювання часового ряду. 

2.1. Підготуємо вихідні дані для регресійного аналізу часового ряду 

з сезонною компонентою (рис. 4.54).  

 

 
 

Рисунок 4.54 – Підготовка даних для аналізу ряду з сезонною компонентою 



 

254 

Створимо стовпець (D), в якому обчислимо десятковий логарифм 

обсягу продажів; стовпець (E) – для порядкового номера кварталу і 

стовпці (F, G і H), в яких проставимо одиницю, якщо заголовок стовпчика 

збігається з номером кварталу, наприклад, 

=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ($B2;1)=ПРАВСИМВ(F$1;1);1;0). 

2.2. Регресійний аналіз. Запустимо Аналіз даних (на вкладці 

Дані), і оберемо опцію Регресія. Встановимо параметри  (рис. 4.55). 

 

 

 

Рисунок 4.55 – Вікно Регресія Аналізу даних 

 

Результати регресії Excel виводить у вигляді таблиці (рис. 4.56). 

2.3. Аналіз моделі регресії: обрана модель має відмінну точність: 

R2 = 0,9817 (клітинка К5). 

2.4. Прогнозування. Для прогнозування значень змінної в 

майбутніх періодах використовуються коефіцієнти, розташовані в 

осередках К17: К21. Так, наприклад, для передбачення обсягу продажів в 

Q4–2016, скористаємося формулою logYi = b0 + b1Хi, де Yi – обсяг 

продажів в i-й період (тільки для четвертих кварталів), b0 = 1,4135, b1 = 

0,0326, Хi – індекс кварталу. Отримуємо: 

logY16 = 1,4135 + 0,0326 ∙ 16 = 1,9351,   Y16 = 101,9351 = 86. 

Таким чином, модель передбачає обсяг продажів у четвертому 

кварталі 2016 року на рівні 86. 
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Рисунок 4.56 – Результати регресійного аналізу 

 

Висновок. Даний прогноз враховує сезонність, однак, не 

враховує випадкові складові і зростання тренду всього тимчасового 

ряду.  

 

Задача 7. Є статистичні дані з продажу за минулий рік (рис.4.57) 

[http://exceltable.com/otchety/prognozirovanie-prodazh-v-excel]. Побудувати 

прогноз на 3 місяці наступного року за допомогою лінійного тренда з 

урахуванням зростання і сезонності. 

 

 

 

Рисунок 4.57 – Вихідні дані  задачі 7 
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Розв’язання. 

1. Розрахунок значень лінійного тренду: 

 Визначити коефіцієнти рівняння y=b ∙ x + a. В клітинку D15 

викликати функцію ЛИНЕЙН.  

 Виділити клітинку з формулою D15 і сусідню, праву, клітинку 

E15 так, щоб активною залишалася D15. Натиснути кнопку F2. Потім Ctrl 

+ Shift + Enter (щоб ввести масив функцій для обох клітинок). Таким 

чином, отримуємо відразу 2 значення коефіцієнтів для (a) і (b) 

 

 Розрахувати для кожного періоду у-значення лінійного тренду. 

Для цього у рівняння підставимо розраховані коефіцієнти (х - номер 

періоду) (рис. 4.58). 

2. Визначення коефіцієнтів сезонності. 

 Знайти відхилення фактичних даних від значень тренду 

(«продажу за рік»/ «лінійний тренд») (рис 4.58). 

 

 

 

Рисунок 4.58 – Розрахунки складових тренду 
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 Розрахувати середні продажі за рік. За допомогою формули 

СРЗНАЧ.  

=СРЗНАЧ(B2:B13). 

 Визначити індекс сезонності для кожного місяця (відношення 

продажів місяця до середньої величини). Фактично потрібно кожен обсяг 

продажів за місяць розділити на середній обсяг продажів за. рік (рис 

4.58).  

У клітинці H2 знайдемо спільний індекс сезонності через функцію: 

=СРЗНАЧ(G2:G13). 

3. Прогнозування продажів з урахуванням зростання обсягу і 

сезонності, на 3 місяці вперед. 

 Продовжити номера періодів часового ряду на 3 значення в 

стовпці I (рис. 4.59). 

 

 
 

Рисунок 4.59 – Визначення прогнозу продажів 

 



 

258 

 Розрахувати значення тренду для майбутніх періодів: змінити у 

рівнянні лінійної функції значення х. Для цього можна просто скопіювати 

формулу з D2 в J2, J3, J4 (рис.4.59). 

 Скласти прогноз за продажами на наступні 3 місяці (наступного 

року) з урахуванням сезонності (рис.4.59). 

 Побудувати графіки прогнозу продажів і сезонності. Загальна 

картина складання прогнозу показана на рис. 4.60 (приклад). 

 

 

 

Рисунок 4.60 – Графіки прогнозу продажів 

 

Задача 8. Є інформація про продажі компанії за 5 років (табл.4.7) 

[http://www.4analytics.ru/prognozirovanie/kak-rasschitat-prognoz-prodaj-s-

uchetom-rosta-i-sezonnosti-v-excel.html]. Знайти прогнозні значення 

продажів за місяцями наступного року. Прогнозування здійснити з 

урахуванням зростання і сезонності. 
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Таблиця 4.7 – Вихідні дані для задачі 8

Рік Месяц  Продажі,$.  

2011 January 17986229,37 

  February 23571964,82 

  March 25537589,45 

  April 24630951,38 

  May 24429696,26 

  June 26116377,22 

  July 27931500,84 

  August 25914893,36 

  September 24904130,08 

  October 22360354,45 

  November 23825298,74 

  December 22241744,10 

2012 January 21149853,33 

  February 23770186,15 

  March 29608386,44 

  April 28588548,32 

  May 29712035,85 

  June 31191793,01 

  July 28311729,80 

  August 27438261,91 

  September 26166318,55 

  October 25916207,47 

  November 23168085,77 

  December 27707908,82 

2013 January 25379304,81 

  February 27823569,50 

  March 28518039,22 

  April 33971885,66 

  May 31577080,98 

  June 

29328611,01 

 

Рік Месяц  Продажі,$.  

  July 34312920,34 

  August 31364477,73 

  September 29046432,43 

  October 27244171,43 

  November 24353445,57 

  December 25447524,88 

2014 January 24255100,63 

  February 22391875,89 

  March 27902910,63 

  April 24102028,42 

  May 24939643,09 

  June 25401741,26 

  July 22817313,62 

  August 23554471,31 

  September 21219769,29 

  October 21144903,01 

  November 19185427,05 

  December 20507489,71 

2015 January 16116507,93 

  February 20363081,13 

  March 24924310,18 

  April 23881278,16 

  May 24039242,57 

  June 29292943,50 

  July 25244288,53 

  August 26986987,25 

  September 26856798,31 

  October 27051058,74 

  November 23474916,43 

  December 32610181,61 

 

Розв’язання. 

Загальна картина прогнозування представлена на рис. 4.61, 4.62. 

1. Розрахунок значення тренду. 

 Визначити коефіцієнти рівняння лінійного тренду y = b ∙ x + a 

за допомогою функції Excel =ЛИНЕЙН().  
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Рисунок 4.61 – Етапи прогнозування. Формули для розв’язання задачі 8 
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Рисунок 4.62 – Етапи прогнозування. Результати розрахунків 
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 Розрахувати значення тренду, підставивши коефіцієнти тренду а 

та b, а також x – номер періоду в часовому ряді.  

2. Визначення коефіцієнтів сезонності. 

 Розраховувати відхилення фактичних значень від значень тренду. 

Для цього фактичні значення поділити на значення тренду. 

 Для кожного місяця визначити середнє відхилення за останні 5 

років. 

 Визначити загальний індекс сезонності – середнє значення 

коефіцієнтів, розрахованих в 4 пункті рис. 4.61. 

 Розраховувати коефіцієнти сезонності: кожен коефіцієнт з пункту 

4 ділимо на коефіцієнт з пункту 5 (рис. 4.62). 

3. Прогнозування продажів. 

 Задати період прогнозу. Продовжити номера періодів ряду на 2 

роки і 3 місяці. 

 Розрахувати значення тренду для майбутніх періодів – 

скопіювати =K7*$E$4+$F$4 для всіх клітинок тренду (рис. 4.63). 

 Розраховуємо прогноз. Для всіх клітинок копіюється:  

=ВПР(M7;$I$7:$J$18;2;ЛОЖЬ)*L7. 

ПРИМІТКА. 

1. Можна корегувати прогноз, змінюючи коефіцієнти a і b 

лінійного тренду y = b ∙ x + a. 

2. Для більш точного прогнозування продажів мало враховувати 

зростання і сезонність, необхідно також врахувати ще додаткові 

чинники, які значно впливають на обсяг продажів, такі як реклама, 

заходи щодо стимулювання збуту, введення нових продуктів, відкриття 

нових напрямків продажів, спец. клієнти з разовими значними 

закупівлями і т.д. 

 

4. Проаналізуйте точність прогнозів. 

5. Зробіть аналіз результатів та сформулюйте висновки з 

прогнозування. 
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Рисунок 4.63 – Результати прогнозу (задача 8) 

 

Задача 9. Дано: обсяги реалізації морозива "Пломбір" за два сезони 

(табл. 4.8). Скласти прогноз продажів продукції в MS Excel на наступний 

рік за місяцями. Для прогнозу використати адитивну модель. 

[http://www.cfin.ru/finanalysis/sales_forecast.shtml]. 

 

Таблиця 4.8 – Фактичні обсяги реалізації морозива "Пломбір" 

№п/п Місяць Обсяг продажів, грн. №п/п Місяць Обсяг продажів, грн. 

1 липень 8174,40 13 липень 8991,84 

2 серпень 5078,33 14 серпень 5586,16 

3 вересень 4507,20 15 вересень 4957,92 

4 жовтень 2257,19 16 жовтень 2482,91 

5 листопад 3400,69 17 листопад 3740,76 

6 грудень 2968,71 18 грудень 3265,58 

7 січень 2147,14 19 січень 2361,85 

8 лютий 1325,56 20 лютий 1458,12 

9 березень 2290,95 21 березень 2520,05 

10 квітень 2953,34 22 квітень 3248,67 

11 травень 4216,28 23 травень 4637,91 

12 червень 8227,569 24 червень 9050,3264 

http://www.cfin.ru/finanalysis/sales_forecast.shtml
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Розв’язання. 

Адитивна модель прогнозування:  

F = T + S ± E, 

де  F – прогнозоване значення;  Т – тренд;  S – сезонна компонента;   

Е – помилка моделі. 

1. Визначити тренд, що найкращим чином апроксимує фактичні 

дані. Для розрахунку тренду використати опцію Лінія тренда. 

Побудувати тренди: логарифмічний, степеневий, експоненціальний і 

поліноміальний, а також використати ковзне середнє (рис. 4.64). Вибрати 

тренд на основі коефіцієнта детермінації. 

Коефіцієнт детермінації: 

 поліноміальний тренд – R2 = 0,7435,  

 лінійний – R2 = 4E-05, 

 логарифмічний – R2 = 0,0166; 

 степеневий – R2 = 0,0197; 

 експоненціальний – R2 = 8 Е-05. 

Отже, необхідно використовувати поліноміальний тренд, що 

дозволить скоротити помилку прогнозної моделі Але так як 

спостерігається явно виражена сезонність навколо лінійного тренду, то  

треба побудувати прогнозні моделі на основі поліноміального тренду та 

лінійного тренду, з урахуванням сезонних компонентів (рис. 4.65). Потім 

зрівняти результати точності прогнозів. 

Значення трендів наведено на рис. 4.66. 

2. Визначити величини сезонних компонентів для трендів. 

У моделях з сезонною компонентою звичайно передбачається, що 

сезонні впливи за період взаємо погашаються. 

В адитивній моделі це виражається в тому, що сума значень 

сезонної компоненти за всіма кварталами повинна дорівнювати нулю. 

Тоді сезонна компонента визначається таким чином: 

1) визначити не скоректовані сезонні компоненти: відняти з 

фактичних значень обсягів продажів значення тренду (рис. 4.66); 

2) знайти середні значення нескоректованих сезонних компонент за 

кожен місяць (за всіма роками) ( рис. 4.67, 4.68); 
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Рисунок 4.64 – Побудова тренду 
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Рисунок 4.65 – Порівняльний аналіз поліноміального і лінійного тренду 

 

 
 

Рисунок 4.66 – Нескоректовані сезонні компоненти для поліноміального та 

лінійного трендів 
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Рисунок 4.67–  Розрахунок середніх значень сезонної компоненти для моделі з 

поліноміальним трендом 

  

 

 

Рисунок 4.68 – Розрахунок сезонної компоненти для моделі з лінійним трендом 

 

3) визначити коригувальний коефіцієнт для сезонних компонент 

(рис.4.67, 4.68). Коригувальний коефіцієнт для поліноміального тренду 

дорівнює (– 604,6794); для  лінійного тренду дорівнює 0,1827. 

4) скорегувати значення сезонної компоненти таким чином, щоб їх 

сума дорівнювала нулю; отримати сезонні компоненти (рис.4.67, для 
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клітинок стовпця I скопіювати: =N2–N$15; для клітинок стовпця V 

скопіювати =U3–U$15):  

Сезонна компонента для кожного інтервалу = Середнє значення 

відхилень від тренду – Коригувальний коефіцієнт. 

Розраховані сезонні компоненти для кожного з рівнянь трендів при 

прогнозуванні переносяться на відповідні місяці прогнозного періоду. 

3. Розрахунок помилок моделей.  Відповідно до методики побудови 

адитивної моделі розрахунок помилки здійснюється за формулою: E = F 

– (S + T). Дані розрахунків за двома моделями представлені в табл. 4.9, 

для поліноміального тренду розрахунки в Excel наведені на рис. 4.69. 

 

 

 

Рисунок 4.69 – Розрахунок помилки Е для поліноміального тренду 
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Таблиця 4.9 – Значення моделей (T + S) та їх помилок (E) 

№ 

п/п 
Місяць Факт 

Значення 

поліном. моделі 

(T + S) 

Значення лін. 

моделі  

(T + S) 

Помилки 

поліном. 

моделі, E 

Помилки лін. 

моделі, Е 

1 липень 8174,4 9851,65 8570,83 –1677,25 –396,43 

2 серпень 5078,33 5919,26 5319,95 –840,93 –241,62 

3 вересень 4507,2 4690,95 4720,27 –183,75 –213,07 

4 жовтень 2257,19 1956,96 2357,76 300,23 –100,57 

5 листопад 3400,69 3106,30 3558,43 294,39 –157,74 

6 грудень 2968,71 2872,65 3104,85 96,06 –136,14 

7 січень 2147,14 2369,79 2242,20 –222,65 –95,06 

8 лютий 1325,56 1822,24 1379,55 –496,68 –53,99 

9 березень 2290,95 2898,04 2393,21 –607,09 –102,26 

10 квітень 2953,34 3200,04 3088,71 –246,70 –135,37 

11 травень 4216,28 3509,27 4414,80 707,01 –198,52 

12 червень 8227,569 5977,61 8626,65 2249,96 –399,09 

13 липень 8991,84 8523,95 8595,38 467,89 396,46 

14 серпень 5586,16 5954,59 5344,51 –368,43 241,65 

15 вересень 4957,92 5983,53 4744,82 –1025,61 213,10 

16 жовтень 2482,91 3992,50 2382,31 –1509,59 100,60 

17 листопад 3740,76 5244,51 3582,99 –1503,75 157,77 

18 грудень 3265,58 4571,00 3129,41 –1305,42 136,17 

19 січень 2361,85 3348,56 2266,76 –986,71 95,09 

20 лютий 1458,12 2170,80 1404,10 –712,68 54,02 

21 березень 2520,05 3122,32 2417,76 –602,27 102,29 

22 квітень 3248,67 4211,33 3113,27 –962,66 135,40 

23 травень 4637,91 6554,28 4439,36 –1916,37 198,55 

24 червень 9050,33 12509,64 8651,21 –3459,31 399,12 

 

4. Розрахувати оцінки прогнозних моделей. Для визначення 

показників точності і адекватності моделей провести розрахунки, як 

показано на рис. 4.70. 

1) обчислити MAPE-оцінку за формулою  (4.2); 

2) обчислити MAD за формулою (4.3.);  
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Рисунок 4.70 – Визначення точності моделі з поліноміальним трендом
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3) обчислити MSE (див. формулу 4.4). Наприклад, можна 

використовувати вбудовані функції Excel (рис. 4.70):      

=КОРЕНЬ(СУММКВРАЗН(K18:K41;O18:O41)/24), 

де K18:K41 – фактичні значення, O18:O41 – прогнозні значення, 24 – 

кількість даних; 

4) розрахувати помилку ε  






2

2

)( tt YY

Е
  

і точність моделі  

R2 = [1 – (е)] ∙ 100 %. 

Наприклад, точність моделі з поліноміальним трендом дорівнює:  

(1 – 0,29) ∙ 100 = 71 %. 

Провести аналогічні обчислення для моделі з лінійним трендом. 

Точність моделі з лінійним трендом буде дорівнювати  

1 – 0,008914374 = 0,991085626. 

Обрати  найбільш точну і адекватну модель – модель з лінійним 

трендом. 

5. Побудувати довірливий інтервал для прогнозних значень, 

обчислених за обраною моделлю: 

(F*[1-СКВ];F*[1+СКВ]). 

де СКВ – середнє квадратичне відхилення. 

6. Побудова прогнозу. 

Для розрахунку прогнозних значень в пакеті MS Excel, зазначемо 

умови прогнозування: 

– компонента тренду (Т) залежить від послідовності чисел від 1 до 

24. Отже, щоб побудувати прогноз, необхідно продовжити цю 

послідовність до 36. 

– сезонна компонента (S) розрахована для моделі, залишається 

незмінною для 25–36 місяців. Виділити в MS Excel сезонну компоненту і 

скопіювати на періоди 25–36. 

Для обліку помилок скористатися довірливим інтервалом моделі, 

розрахованим для прогнозних значень. Довірливий інтервал відображає, 

в яких межах може коливатися помилка прогнозних значень (табл.4.10). 
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Таблиця 4.10 – Розрахунок прогнозних значень моделі з лінійним 

трендом 

№ 

п/п 
Місяці 

Лінійний 

тренд, Т 

Сезонна 

компонента, S 

Прогнозні значення 

лінійної моделі, F 

Довірливий 

інтервал 

– + 

25 липень 4185,9575 4433,981 8619,94 8193,058 9046,82 

26 серпень 4188,0038 1181,059 5369,06 5103,174 5634,95 

27 вересень 4190,0501 579,3281 4769,38 4533,187 5005,57 

28 жовтень 4192,0964 –1785,23 2406,87 2287,674 2526,06 

29 листопад 4194,1427 –586,6 3607,54 3428,889 3786,20 

30 грудень 4196,189 –1042,23 3153,96 2997,771 3310,15 

31 січень 4198,2353 –1906,92 2291,31 2177,842 2404,78 

32 лютий 4200,2816 –2771,62 1428,66 1357,908 1499,41 

33 березень 4202,3279 –1760,01 2442,32 2321,369 2563,27 

34 квітень 4204,3742 –1066,55 3137,82 2982,431 3293,22 

35 травень 4206,4205 257,4927 4463,91 4242,85 4684,98 

36 червень 4208,4668 4467,299 8675,77 8246,121 9105,41 

 

Надати графічно прогноз, розрахований за допомогою обраної 

моделі (рис. 4.71). 
 

 

 

Рисунок 4.71 – Модель прогнозу обсягу продажів 

 

Для пом'якшення впливу минулих тенденцій на вірогідність 

прогнозної моделі пропонується поєднувати аналіз тренду з 



 

273 

експоненціальним згладжуванням. Це дозволить нівелювати недолік 

адаптивних моделей, тобто врахувати нові економічні тенденції, що 

намітилися: 

Fft = a Fp t–1 + (1–а) Fm t, 

де   Fft  –  прогнозне значення обсягу продажів;  

Fp t–1 – фактичне значення обсягу продажів в минулому році;  

Fm t –  значення моделі;  

 а – константа згладжування. 

Визначати константу згладжування можна декількома способами: 

 самостійний розрахунок індексів стабільності економіки та 

облік всіх ризиків зміни кон'юнктури ринку і галузі, в якій знаходиться 

підприємство. При цьому можливе використання і внутрішньої 

інформації підприємства, і інформації державних статистичних органів; 

 використання раніше розрахованих показників стабільності 

ринку. таких як, динаміка індексу цін, індекс інфляції, показники 

купівельної спроможності, банківська облікова ставка і т.д. 

 

ПРИМІТКА: константу згладжування рекомендується визначати 

методом експертних оцінок як ймовірність збереження існуючої 

ринкової кон'юнктури, тобто якщо основні характеристики змінюються 

/ коливаються з тією ж швидкістю/амплітудою що й колись, значить 

передумов до зміни ринкової кон'юнктури немає, і отже, а → 1, якщо 

навпаки, то а → 0. 
У даному прикладі приймаємо коефіцієнт згладжування 0,8. 

Отримаємо прогнозне значення обсягу продажів: 

Ff t = 0,8 ∙ Fpt–1 + (1–0,8) ∙ Fm t  

Визначте прогноз продажів на третій сезон. Проаналізуйте 

результати. Зробіть висновки. 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

 

1. Вивчення сутності прогнозування, класифікації методів 

прогнозування показників діяльності підприємства. 

2. Вивчення статистичних методів прогнозування. 

3. Розв’язання задач прогнозування в MS Excel (згідно з 

послідовністю в практичній частині). 

4. Оформлення звіту. Звіт повинен містити титульний аркуш і 

основну частину, а саме: 

– мета роботи, 

– короткий виклад порядку виконання практичної частини (за 

текстом обов'язково вставити основні скріншоти з результатами 

розрахунків, навести аналіз результатів і висновки щодо кожної 

розглянутої задачі); 

– загальні висновки з лабораторної роботи (що було вивчено, які 

задачі розв’язано і які отримані навички практичної роботи). 

 

Контрольні запитання 

 

1. У чому полягає сутність прогнозування? 

2. Які методи  використовують для прогнозування показників 

діяльності підприємства? Які особливості їх практичного застосування? 

3. Перерахуйте переваги і недоліки основних класів методів 

прогнозування. 

3. Проведіть аналіз найбільш використовуваних статистичних 

методів прогнозування (особливості й обмеження їх застосування на 

практиці). 

4. Перерахуйте основні етапи прогнозування. 

5. Як визначається точність прогнозу? 

6. У чому полягає сутність аналізу часових рядів? 

7. Які інструменти MS Excel використовуються для прогнозування 

на основі статистичної інформації? 
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5 Лабораторна робота   

РОЗВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗАДАЧ  
 

Мета роботи: набуття практичних навичок розв’язання 

фінансових задач для прийняття рішень з розвитку бізнесу.  

 

Завдання. 

1. Вивчити основи фінансової математики для вирішення проблем 

фінансування бізнесу. 

2. Вивчити методи амортизації, що найчастіше використовуються 

на практиці. 

3. Розв’язати різні типи задач за кредитними та депозитними 

операціями,  застосовуючи інструменти MS Excel, сформувати висновки 

щодо доцільності використання тієї чи іншої фінансової операції для 

розвитку бізнесу. 

4. Провести розрахунки амортизаційних відрахувань за різними 

методами в MS Excel та сформувати рекомендації щодо вибору методу 

амортизації на основі економічної доцільності. 

 

5.1 Теоретична частина 

 

5.1.1 Основи фінансової математики 

В умовах ринкової економіки при проведенні довгострокових 

фінансових операцій важливу роль відіграє фактор часу. «Золоте» 

правило бізнесу проголошує: «Грошова сума, отримана сьогодні, більше 

тієї ж суми, отриманої завтра». Тому при прийнятті фінансових 

рішень, при проведенні фінансових розрахунків обов’язково 

враховується фактор часу, що впливає як на розміри грошових сум, так і 

на ризик фінансових операцій. 

 

5.1.1.1 Сутність відсоткових платежів 

У фінансових розрахунках винагорода, що одержується у зв’язку з 

вкладенням коштів, носить назву відсотка (або відсоткових грошей). Під 

відсотком розуміється та сума, що вимірюється в грошових одиницях, 
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яку інвестор або вкладник отримує у вигляді прибутку, у вигляді 

винагороди [1]. 

Відношення цього прибутку до величини вкладених коштів, що 

виражене в сотих частках, називається відсотковою ставкою (або 

ставкою відсотка). 

При цьому використовують в розрахунках дві форми вираження. 

Одну й ту ж величину, наприклад, п’ятивідсоткову, можна уявити як 5 %, 

а можна як 0,05. У фінансових обчисленнях слід використовувати 

дробову форму запису. Саме в цій формі вона включається в більшість 

розрахункових формул. 

Відсоток – це ціна послуги, що складається у відмові від 

використання грошових коштів на поточне споживання на користь 

надання цих коштів як позику. 

Відсоткова ставка – це ціна кожної грошової одиниці (наприклад, 

гривні) таких коштів, що позичаються, ціна кожної одиниці такої 

послуги. Та чи інша величина відсоткової ставки орієнтує на різний 

розподіл коштів між сьогоденням і майбутнім. 

Процес збільшення суми вкладу, пов’язаний з приєднанням 

відсотків, називається нарощенням, або зростанням, цієї суми. 

Інтервал часу, на який вкладаються грошові кошти і за який 

виплачуються відсотки, називається періодом нарахування. 

Нарахування відсотків відбувається, як правило, з певною 

періодичністю (раз на рік, квартал, місяць і т.д.). У таких випадках 

говорять про дискретні відсотки. Іноді відсотки нараховують щодня, а в 

деяких випадках і ще частіше. Тоді говорять про безперервні відсотки. 

Залежно від моменту виплати або нарахування доходу за 

користування наданими коштами відсотки поділяються на звичайні 

(декурсивні) і авансові (антисипативні) [2–4]. 

Звичайні відсотки нараховуються в кінці періоду щодо вихідної 

величини коштів. Прибуток, який визначається звичайним відсотком, 

виплачується в кінці періодів фінансової операції. Такі відсотки 

застосовуються в більшості депозитних і кредитних операцій, а також у 

страхуванні. Авансові відсотки нараховуються на початку періоду щодо 

кінцевої суми боргу. Прибуток, який визначається авансовим відсотком, 
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виплачується в момент надання кредиту. Така форма розрахунків 

називається авансовою, або обліком. При цьому базою розрахунку 

відсотків є сума грошей з відсотками (сума погашення боргу). Обчислені 

таким чином відсотки стягуються наперед і є авансом. Так розраховують 

відсотки в деяких видах кредитування, операціях з дисконтними цінними 

паперами (наприклад, вексель), в міжнародних розрахунках. 

Існують різні форми нарахування і виплат відсоткових грошей [1]: 

1) відсоткові гроші приєднуються до суми вкладу та виплачуються 

після закінчення періоду нарахування; 

2) відсотки виплачуються регулярно до закінчення терміну вкладу 

(наприклад, гроші вкладені на рік, а відсотки нараховуються і 

виплачуються щомісяця).  

3) відсотки нараховують і виплачують на початку операції. 

Вкладнику частина коштів повертається у вигляді відсотків не в кінці 

терміну, а на його початку, в момент вкладу. Тобто вкладається не вся 

обумовлена сума коштів, а сума за вирахуванням відсотків, вкладник 

отримує в кінці терміну обумовлену суму. У таких випадках часто ставку 

відсотка називають обліковою ставкою. 

Вкладення грошей на депозит, кредитування тощо – це відмова 

позичальника (вкладника) від яких-то благ. Чим довше строк вкладення 

чи позики, тим «цінніше» становляться ці гроші. Тому звичайно при 

тривалих термінах відсоткова ставка пропонується більшою, ніж при 

коротких. При виплаті відсотків в кінці, разом з поверненням вкладу, 

відсоткова ставка буває вищою, ніж при виплатах протягом терміну 

вкладу. Виплата відсотків на початку терміну найбільш вигідна 

вкладнику, тому облікова ставка звичайно виявляється меншою інших 

видів відсоткових ставок. 

Залежно від бази нарахування відсотків, тобто нарощування, 

розглядають 2 види ставок: 

– прості відсоткові ставки (прості відсотки) – ставка відсотка 

застосовуватися до однієї і тієї ж первісної суми протягом усього терміну 

вкладу; 

– складні відсоткові ставки (складні відсотки) – ставка відсотка 

застосовується впродовж всього періоду на нарощувані суми, тобто вона 
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додається до суми вкладу й суми відсоткових грошей, нарахованих 

раніше. У такому випадку говорять про капіталізацію відсотків. 

В літературі з фінансового менеджменту часто використовують такі 

літери:  

P – початкова величина грошової суми, 

S – кінцева величина грошової суми, 

i – відсоткова ставка, 

d – облікова ставка, 

t – термін вкладу або позики. 

Кінцева величина S називається нарощеною величиною суми P, і 

величина P називається сучасною (або наведеною) величиною суми S. 

Визначення нарощеної суми S за початковою сумою P називають 

компаундінгом («compounding» – нарощуванням). Зворотну операцію – 

визначення сучасної величини P майбутньої суми S – називають 

дисконтуванням [1]. 

При нарощуванні різницю S – P називають відсотками, або 

відсотковими грошима, і позначають звичайно за допомогою I: 

I = S – P. 

При дисконтуванні, тобто при визначенні сучасної вартості 

майбутньої суми S, різниця S – P називається дисконтом і позначається 

літерою D: 

D = S  – P. 

Відношення S/P, що показує, у скільки разів нарощена сума 

перевищує первісну величину вкладу, називають коефіцієнтом (або 

множником) зростання. 

В літературі початкову величину грошової суми P позначають 

також дволітерним поєднанням PV (Present Value) – справжня вартість 

ануїтету, а кінцеве значення грошової суми S позначають іноді за 

допомогою FV (Future Value) – майбутня вартість ануїтету.  

Під ануїтетом розуміють потік рівних сум грошових коштів, що 

виникає через рівні проміжки часу. Прикладами ануїтету є рівні за 

розміром щомісячні виплати за кредитом, договорами оренди та лізингу, 

щорічні внески в страхові накопичувальні програми, щомісячні 

нарахування по депозитах за правилами простих відсотків і т.п.  
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Якщо в кінці кожного року ви отримуєте прибуток від однієї 

конкретної інвестиції в розмірі 1000 дол. протягом 10 років, отже, ви 

маєте справу з ануїтетом. Практична цінність даного поняття полягає в 

тому, що воно дозволяє аналізувати потоки грошових коштів, причому, 

головним чином, з точки зору визначення його майбутньої вартості. 

На практиці часто замість терміну «ануїтет» використовують 

поняття «фінансова рента» [3, 4]. 

Розглянемо розрахунки фінансових операцій при використанні: 

 схеми простих відсотків; 

 схеми складних відсотків; 

 комбінованої схеми. 

 

5.1.1.2 Нарощення за схемою простих відсотків 

Найчастіше схема простих відсотків застосовується в 

короткострокових операціях, якщо тривалість операції не більше року [1, 

3, 4]. 

Нехай t = 0 – момент розміщення суми PV на банківський рахунок 

під ставку простих відсотків i строком на n років. 

Відсотки за перший рік вкладу PV рівні i. Отже, в кінці першого 

відсоткового періоду, t = 1, сума грошей становитиме: 
 

PV + i ∙ PV = PV (1 + i). 
 

В кінці другого відсоткового періоду, t = 2, сума збільшиться ще на 

PV∙i : 

PV + 2 ∙i ∙ PV = PV (1 + 2 i) 

і т.д. 

В кінці n-го відсоткового періоду нарощена сума становитиме:  

 

)1(])1(1[ niPViPVinPV  . 

 

Таким чином, нарощена сума вкладу через n років дорівнює 

 

 inPVFV  1  .     (5.1) 
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Задача 1. Банк видав своєму клієнту позику в розмірі 4,0 млн грн 

терміном на два роки за ставкою простих відсотків, що дорівнює 30 % 

річних. Визначити відсотки і суму накопиченого боргу (нарощену суму). 

Розв’язання. 

За умови: Р = 4,0 млн грн; i = 0,3; п = 2 роки.  

Тоді відсоткові гроші будуть дорівнювати: I = 4,0 ∙ 2 ∙ 0,3 = 2,4 млн 

грн, а нарощувана сума – S = 4,0 + 2,4 = 6,4 млн грн. 

або за формулою (5.1): S = 4 ∙ (1 + 2 ∙ 0,3) = 6,4 млн грн. 

 

Традиційно в фінансових розрахунках час вимірюється в роках, а 

відсоткова ставка береться річною, хоча можливі й інші вимірювачі часу 

– квартал, місяць, день, на які може встановлюватися ставка. Всі ці умови 

обумовлюються в договорах про надання кредиту. Позика може 

видаватися на будь-який термін, з будь-якої дати, по будь-яку дату. 

Якщо термін проведення фінансової операції менше року, то n = 

t/К, де t – кількість днів проведення операції, К – тимчасова база 

(кількість днів у році 360 або 365 (366)). Тоді формула для визначення 

нарощеної суми за простими відсотками буде 

(1 ).
t

FV PV i
K

  
 

Сума нарощених відсотків дорівнює  I = FV – PV = PV∙(i ∙t/K). 

ПРИМІТКА: При визначенні тривалості фінансової операції дата 

видачі та дата погашення вважаються за один день. 

Величини t і K можуть визначатися точно за календарем або 

наближено (округлено). В останньому випадку приймається, що рік 

складається з 12 місяців по 30 днів у кожному з них. Перший спосіб 

позначається (365/365), а другий – (360/360). Можливі й перехресні 

способи. У будь-якому випадку при отриманні позики потрібно 

попередньо переконатися, яким способом визначається термін позики, 

оскільки від цього залежить величина відсотків. Величину K називають 

тимчасовою базою. 

Якщо термін фінансової операції виражений у днях, то розрахунок 

простих відсотків може бути проведений відповідно до однієї з трьох 

можливих практик: 
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1) німецька практика розрахунку або звичайні відсотки з 

наближеним числом днів позики (360/360), коли тривалість року умовно 

приймається за 360 днів, а тривалість кожного місяця – за 30 днів. 

Звичайно використовується в Німеччині, Данії, Швеції; 

2) французька практика розрахунку або банківський метод 

(365/360), коли тривалість року умовно приймається за 360 днів, а 

тривалість фінансової операції розраховується точно за календарем. Має 

поширення у Франції, Бельгії, Іспанії, Швейцарії; 

3) англійська практика розрахунку або точні відсотки (365/365), 

коли тривалість року і тривалість фінансової операції беруться точно за 

календарем. Застосовується в Росії, Великобританії, Португалії, США. 

Комерційні банки можуть самостійно вибирати методику 

розрахунку тривалості фінансової операції. Причому в одному і тому ж 

банку для різних типів операцій застосовуються різні практики. При 

цьому в кредитних операціях зазвичай використовується німецька 

практика, в депозитних – англійська.  

 

Задача 2. Сума 2 000 000 грош. од. розміщена на депозит 18 лютого 

2015 року та затребувана 25 грудня того ж року. Ставка банку становить 

35 % річних. Визначити суму нарахованих відсотків при різній практиці 

їх нарахування [2]. 

Розв’язання. 

Параметри задачі: PV = 2 000 000 грош. од., tпоч = 18.02.2015,  tзак = 

25.12.2015, i = 35 %. 

1. Німецька практика нарахування простих відсотків, 360/360. 

Кількість днів фінансової операції:  

t = 11 (лютий) + 30 (березень) + 30 (квітень) + 30 (травень) + 

30(червень)+ + 30 (липень) + 30 (серпень) + 30 (вересень) + 30 (жовтень) 

+ 30 (листопад) + 

+ 25 (грудень) – 1 = 305 днів. 

Сума нарахованих відсотків  

 i
T

t
PVI  35,0

360

305
0000002  593 056 грош. од. 
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2. Французька практика нарахування відсотків, 365/360. 

Кількість днів фінансової операції : 

t = 11 (лютий) + 31 (березень) + 30 (квітень) + 31 (травень) + 

30(червень)+ 

+ 31 (липень) + 31 (серпень) + 30 (вересень) + 31 (жовтень) + 

+30(листопад) + 25 (грудень) – 1 = 310 днів. 

За таблицями порядкових номерів днів на рік можна також 

визначити точне число днів фінансової операції: t = 359 – 49 = 310 днів. 

Сума нарахованих відсотків  

 35,0
360

310
0000002I  602 778 грош. од. 

 

3. Англійська практика нарахування відсотків, 365/365. 

Кількість днів фінансової операції t = 310 днів. 

Сума нарахованих відсотків  

 35,0
365

310
0000002I  594 521 грош. од. 

Як видно, результат фінансової операції багато в чому залежить від 

вибору способу нарахування простих відсотків. Оскільки точне число 

днів в більшості випадків більше наближеного числа днів, то і відсотки з 

точним числом днів позики звичайно виходять вище відсотків з 

наближеним числом днів позики. 

 

Змінна відсоткова ставка. При значних термінах позики іноді 

застосовують змінну ставку – наприклад, коли передбачають зміну темпу 

інфляції в майбутньому. Відсоткова ставка називається змінною, якщо 

вона змінює своє значення протягом строку фінансової операції. Нехай 

протягом періоду n1 відсоткова ставка дорівнює i1, протягом періоду n2 – 

i2 і т. д., протягом періоду nk – ik. Тоді нарощена сума за період n = n1 + n2 

+ ... + nk в схемі простих відсотків дорівнює: 

 


mm
inPVinPVinPVPVFV ...

2211
 

)...1(
2211 mm

inininPV  . 
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Реінвестування. При нарощенні за простою відсотковою ставкою з 

використанням реінвестування здійснюється нарощення і на відсотки, 

нараховані в попередніх періодах (що протирічить суті простих відсотків). 

Припустимо, що протягом періоду часу n1 встановлена ставка простих 

відсотків i1, тоді до кінця цього періоду нарощена сума становитиме PV (1 

+ n1 ∙ i1). Потім ця сума буде поміщена на наступний термін n2 під i2 

простих відсотків. До кінця періоду n2 нарощена сума буде дорівнювати:  

PV  (1 + n1∙ ∙ i1) (1 + n2∙∙ i2)  і т.д.  

Підсумкова нарощена сума визначається за формулою 

)1)...(1)(1(
2211 kt

inininPVFV  , 

де  n1, n2, …, nk – тривалість періодів нарощення; 

i1, i2, …, ik – ставки, за якими проводиться реінвестування. 

 

Задача 3. Вкладник помістив у банк 15 000 грош. од. на таких 

умовах: у перший рік відсоткова ставка становить 20 % річних, а в кожні 

наступні півроку ставка підвищується на 3 %. Знайти нарощену за 2 роки 

суму вкладу, якщо: 

а) використовується змінна відсоткова ставка; 

б) відсотки нараховуються з одночасною капіталізацією 

відсоткового прибутку [2]. 

 

Розв’язання. 

Параметри задачі: PV = 15 000 грош. ед., i1 = 20 %, n1 = 1 рік, 

i2 = 23 %, n2 = 1/2 року, i2 = 26 %, n3 = 1/2 року.  

Нарощена сума дорівнює: 

а) FV = 15 000∙(1 + 1∙0,2 + 1/2∙0,23 + 1/2∙0,26) = 21 675 грош. од.; 

б) FV = 15 000∙(1 + 1∙0,2) ∙ (1 + 1/2∙0,23) ∙ (1+ 1/2∙0,26) = 22 679 

грош. од. 

Таким чином, реінвестування дає більший фінансовий результат, 

ніж змінна ставка відсотків. 

 

5.1.1.3 Нарощення за схемою складних відсотків 

Розрахунки для операцій зі строками більше року проводять з 

використанням складних відсотків.  
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Нехай в момент t = 0 сума PV розміщена на банківський рахунок 

під складну річну відсоткову ставку i строком на n років. Відсотки 

нараховуються один раз в кінці року. 

Через один період нарощення (через рік) на рахунку буде сума, 

рівна PV + i ∙ PV = PV (1 + i). 

Отримана сума знову інвестована (покладена в банк) під відсоткову 

ставку i на наступний відсотковий період. Тоді до кінця другого 

відсоткового періоду на його рахунку буде сума, яка обчислена в такий 

спосіб:  

PV (1 + i) + i∙PV (1 + i) = PV (1 + i)2  і т.д. 
 

Нарощена сума до кінця n-го періоду суми PV визначається за 

формулою  

FV = PV∙(1 + i)n. 
 

У даному випадку має місце так звана капіталізація відсотків. 

Величина (1 + i)n називається множником нарощення за схемою 

складних відсотків. 

ПРИМІТКА: в MS Excel нарощена сума за схемою складних відсотків 

обчислюється за допомогою функції БС (ставка; кпер; плт; пс; тип). 

 

Задача 4. Сума в розмірі 2 000 000 грош. од. дана в борг на 2 роки 

за ставкою складного відсотка, рівної 35 % річних. Визначити суму, що 

підлягає поверненню, і відсоткові гроші [2]. 

 

Розв’язання. 

Параметри задачі: PV = 2 000 000 грош. од., n = 2 роки, i = 35 %.  

Тоді нарощена сума дорівнює:  

FV = 2 000 000  (1 + 0,35)2 = 3 645 000 грош. од. 

Сума нарахованих відсотків  

I = FV – PV = 3 645 000 – 2 000 000= 1 645 000 грош. од. 

Таким чином, через два роки необхідно повернути загальну суму в 

розмірі 3 645 000 грош. од., з якої 2 000 000 грош. од. становить борг, а 

1 645 000 грош. од. – «Ціна боргу». 
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Змінна відсоткова ставка. Застосовуючи формулу нарощення 

складних відсотків послідовно для кожного періоду нарощення n1, n2, … , 

nk, коли використовувалися складні ставки i1, i2, …, ik відповідно, 

отримуємо нарощену суму: 

kn

k

nn
iiiPVFV )1....()1()1( 21

21
 . 

 

ПРИМІТКА: в MS Excel нарощена сума за змінною ставкою 

складних відсотків обчислюється за допомогою функції БЗРАСПИС 

(первичное; план). 

 

Задача 5. Фірма отримала кредит в банку на суму 100 000 грош. од. 

терміном на 5 років. Відсоткова ставка за кредитом визначена в 10 % для 

1-го року, для 2-го року передбачена надбавка до відсоткової ставки в 

розмірі 1,5 %, для наступних років 1 % за три роки. Визначити суму 

боргу, що підлягає погашенню в кінці терміну [2]. 

Розв’язання. 

Параметри задачі: PV = 100 000 грош. од., i1 = 10 %, n1 = 1 рік, i2 

= 11,5 %, n2 = 1 рік, i3 = 12,5 %, n3 = 3 роки. Використовуючи формулу 

змінних відсоткових ставок, отримано:  

FV =  100 000 (1 + 0,1) ∙ (1 + 0,115) ∙ (1 + 0,125)3 = 174 633 грош. од., 

Таким чином, сума, що підлягає погашенню в кінці терміну позики, 

складе 174 633 грош. од., з яких 100 000 грош. од. є безпосередньо сумою 

боргу, а 74 633 грош. од.– відсотки за боргом. 

 

Нарощення при дробовому періоді років. У разі, коли термін 

фінансової операції виражений дробовим числом років n = a + b, a – ціле 

число років; b – дрібна частина року, 0 <b <1, нарахування відсотків 

можливо з використанням загального і змішаного методів. 

Загальний метод полягає в прямому розрахунку за формулою 

складних відсотків: 

FV = PV (1 + i)a+b. 

Змішаний (комбінований) метод розрахунку передбачає для цілого 

числа років періоду нарахування відсотків використовувати формулу 
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складних відсотків, а для дробової частини року – формулу простих 

відсотків: 

FV = PV∙(1 + i)a∙ (1 +b∙ i). 
 

Оскільки b < 1, то  biib  11 , то нарощена сума буде більше 

при використанні змішаного методу. 

 

Задача 6. У банку отримано кредит під 9,5 % річних в розмірі 

250 000 грош. од. з терміном погашення через 2 роки і 9 місяців. Визначити 

суму, яку необхідно повернути, двома методами, враховуючи, що банк 

використовує німецьку практику нарахування відсотків [2]. 

Розв’язання. 

Параметри задачі: PV = 250 000 грош. од., n = 2 року і 9 місяців, i = 

9,5 %. 

Загальний метод: FV = 250 000 (1 + 0,095)2+9/12 = 320 870 грош. од. 

Змішаний метод:  

FV= 250 000 (1 + 0,095)2  (1 + 270/360  0,095) = 321 114 грош. од. 

Висновок: змішана схема більш вигідна кредитору, а позичальнику 

–загальна схема складних відсотків. 

 

Нарощення відсотків m раз на рік. Іноді у фінансових операціях 

як період нарощення відсотків використовується не рік, а півріччя, 

квартал, місяць або інший період часу, тобто відсотки нараховуються m 

разів на рік. Тоді в контрактах фіксується не ставка за відсотковий період, 

а річна ставка відсотків, яка називається номінальною. 

Нехай річна ставка дорівнює j, термін фінансової операції n років, а 

число періодів нарахування відсотків на рік дорівнює m. Тоді в кожному 

періоді довжиною 1/m частину року відсотки нараховуються за ставкою 

j/m, кількість нарахувань при цьому становитиме N = m∙n. Нарощена сума 

дорівнює: 
nm

m

j
PVFV











 1 , m ≥ 1. 
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Задача 7. Сума в розмірі 2 000 грош. од. дана в борг на 2 роки під 

10 % річних. Визначити суму, що підлягає поверненню, якщо відсотки 

нараховуються: а) 1 раз на рік; б) щоквартально; в) щомісяця [2]. 

Розв’язання. 

Параметри задачі: PV = 2 000 грош. од., i = 10 %, n = 2 роки. 

а) при m = 1 нарощена сума дорівнює:  

FV = PV (1 + i)n = 2 000 (1 + 0,1)2 = 2 420 грош. од., 

Сума нарахованих відсотків дорівнює: 

I = FV – PV = 2 420 – 2 000 = 420 грош. од.; 

б) при m = 4 кількість періодів нарахування дорівнює N = m  n = 4  2 

= 8. Нарощена сума становитиме:  

FV = PV (1 + j / m)m∙n = 2 000 (1 + 0,1 / 4 )8 = 2 437 грош. од., 

Сума відсотків дорівнює I = FV – PV = 2 437 – 2 000 = 437 грош. од. 

в) при m = 12 кількість періодів нарахування N = m  n = 4  12 = 24. 

Нарощена сума становитиме:  

FV = PV (1 + j / m)m∙n = 2 000 (1 + 0,1 / 12 )24 = 2 441 грош. од. 

Сума відсотків дорівнює I = FV – PV = 2 441 – 2 000 = 441 грош. од. 

Висновок: чим більше разів на рік нараховуються відсотки, тим 

більше нарощена сума і, як наслідок, відсоткові гроші. 

 

На рівні з номінальною ставкою існує ефективна ставка, що 

вимірює той реальний відносний прибуток, який отримано в цілому за рік 

з урахуванням внутрішньорічної капіталізації. Ефективна ставка 

показує, яка річна ставка складних відсотків дає той же фінансовий 

результат, що і m-разове нарощення на рік за ставкою j/m. Ефективна 

ставка визначається за формулою 
 

11 









m

eff
m

j
i . 

 

ПРИМІТКА: в MS Excel ефективна ставка за складними відсотками 

обчислюється за допомогою функції ЭФФЕКТ (номинальная_ставка; 

кол_пер). 
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Задача 8. Визначити ефективну ставку фінансової операції при: 

а) щоквартальному, б) щомісячному нарахуванні відсотків за річною 

ставкою 10 %  [2]. 

Розв’язання. 

Параметри задачі: j = 10 %. 

а) при m = 4 ефективна ставка  

effi  = (1 + j / m)m – 1 = (1 + 0,1 / 4)4 – 1 = 0,103 8, або 10,38 %, 

б) при m = 12 ефективна ставка  

effi  = (1 + j / m)m – 1 = (1 + 0,1 / 12)12 – 1 = 0,104 7, або 10,47 %, 

Таким чином, річна ставка, еквівалентна номінальній ставці 10 % 

річних при щомісячному нарахуванні відсотків, становитиме 10,47 % 

проти 10,38 % з щоквартальним нарахуванням відсотків. Зрозуміло, що 

чим більше періодів нарахування, тим швидше йде процес нарощення. 

Розрахунок ефективної ставки є потужним інструментом 

фінансового аналізу, оскільки її значення дозволяє порівнювати між 

собою фінансові операції, що мають різні умови: чим вища ефективна 

ставка фінансової операції, тим (за інших рівних умов) вона вигідніша 

для кредитора. 

Якщо відома ефективність ieff фінансової операції, то номінальна 

ставка визначається за формулою 

 11  m
eff
imj . 

 

ПРИМІТКА: в MS Excel номінальна ставка обчислюється за 

допомогою функції НОМИНАЛ (эффективная_ставка; кол_пер). 

 

Задача 9. Яка номінальна ставка відсотків при щомісячному 

нарахуванні відсотків дасть ефективність фінансової операції 10 %? 

Розв’язання. 

Параметри задачі: ieff
 
= 10 %. Номінальна ставка  

   11,011211 12  m
eff
imj  = 0,0957 або 9,57 %, 

Таким чином, номінальна ставка 9,57 % забезпечує річну 

прибутковість 10 %. 
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5.1.1.4 Характеристики зростання суми грошових коштів за 

простими і складними відсотками 

Зростання величини вкладу за формулами простих і складних 

відсотків при одній і тій же величині відсоткової ставки носить різний 

характер. 

У математиці існує відповідність: 

(1 +i)2 = 1 + 2 ∙ i + i2 > 1+ 2 ∙ i;  (1 +i)3 = 1 + 3 ∙ i +3 ∙ i2  + i3 > 1+ 3 ∙ i. 

Для простих відсотків величина S залежить від часу t за законом 

лінійної функції. Для складних відсотків вона залежить від t за законом 

показової функції.  

На рис. 5.1 подані графіки залежності S від часу t. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Зростання суми за формулами простих і складних відсотків [1] 

 

Обидві лінії на рис. 5.1 починаються в одній точці. Якщо довжина 

проміжку часу t менша довжини одного періоду (наприклад, одного 

року), то прості відсотки дають більше зростання суми, ніж складні. 

Якщо 0 < t < 1, то  

P (1 + i ∙t) > P (1 + i)t. 
 

Графік лінійної функції, яка визначає зростання за формулою 

простих відсотків, лежить при цьому вище графіка показової функції, що 

визначає зростання за формулою складних відсотків. Тому, якщо банк 

оголошує річну відсоткову ставку за внесками, а термін вкладу менше 

року, то вкладнику вигідніше, щоб банк вів з ним розрахунки за простою 

відсотковою ставкою. Позичальнику, який взяв в банку позику на термін 
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менше року, навпаки, вигідніше розраховуватися за складними 

відсотками. Якщо проміжок часу t дорівнює одному періоду, то 

розрахунок за простими і складними відсотками дає один і той же 

результат: 

P (1 + i ∙1) = P (1 + i)1 = P (1 + i). 
 

Обидва графіка при t = 1 проходять через одну точку. Якщо термін 

дорівнює довжині періоду нарахування відсотків (наприклад, рік), то 

вкладнику або позичальнику байдуже, чи ведуться з ним розрахунки за 

простими або складними відсотками. Якщо ж довжина періоду t більша 

одного року, то складні відсотки дають більше зростання суми, ніж 

прості. Якщо t > 1, тоді 

P (1 + i ∙t) < P (1 + i)t . 

Графік показової функції лежить вище прямої, причому з ростом t 

збільшується не тільки значення розбіжності між ними, а й швидкість 

збільшення цієї розбіжності. Якщо термін вкладу більший періоду 

нарахування відсотків, то вкладнику вигідніше нарахування за формулою 

складних відсотків, причому з ростом терміну вкладу ця вигода зростає. 

Позичальнику ж, навпаки, вигідніше повертати позику з простими 

відсотками. Як приклад, на рис. 5.2 представлено графіки зміни 

нарощених сум при ставці 10 %. [http://excel2.ru/articles/slozhnye-procenty-v-

ms-excel-postoyannaya-stavka] 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Зростання нарощеної суми за простими і складними відсотками  
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5.1.1.5 Повернення позики частинами 

Повернення позики з відсотками може здійснюватися один раз в 

кінці терміну позики або частинами протягом цього терміну. 

Контур фінансової операції [3]. Необхідною умовою фінансової 

або кредитної операції в будь-якій її формі є збалансованість вкладень і 

віддачі. Пояснимо поняття збалансованості. Нехай позика в розмірі D0 

видана на термін Т. Протягом цього терміну в рахунок погашення 

заборгованості здійснюються, припустимо, два платежі: R1, і R2, а в кінці 

терміну виплачується залишок заборгованості (balance) у сумі R3 (рис. 

5.3, а) (тут не має значення, яка частина цієї суми йде на виплату 

відсотків, а яка на погашення боргу). Зрозуміло, що на інтервалі t1 

заборгованість зростає (із-за нарахування відсотків) до величини D1. В 

кінці цього періоду в рахунок погашення заборгованості виплачується 

сума R1, борг зменшується до K1 і т.д. Закінчується операція отриманням 

кредитором в остаточний розрахунок суми R3. У цей момент 

заборгованість повинна дорівнювати нулю. Такий графік називається 

контуром операції (рис. 5.3). 

Збалансована операція обов’язково має замкнутий контур, інакше 

кажучи, остання виплата повністю покриває залишок заборгованості. У 

цьому випадку сукупність платежів точно відповідає умовам угоди. 
 

  
a                                                                  б 

Рисунок 5.3 – Контур фінансової операції [3] 

 

Часткові платежі. Короткострокові зобов’язання іноді 

погашаються за допомогою послідовних часткових платежів. У цьому 

випадку вирішується питання про те, яку суму потрібно брати за базу для 

розрахунку відсотків і яким шляхом визначати залишок заборгованості. 
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Існують два методи розв’язання цієї задачі. Перший метод, який 

застосовується в основному в операціях з терміном більше року, 

називають актуарним (Actuarial Method). Другий метод названий 

правилом торговця (Merchant’s Rule), він звичайно застосовується 

комерційними фірмами в угодах з терміном не більше року. Якщо інше 

не обумовлено, то, як правило, при нарахуванні відсотків 

використовуються звичайні відсотки з наближеним числом днів. 

Актуарний метод передбачає послідовне нарахування відсотків на 

фактичні суми боргу. Частковий платіж йде в першу чергу на погашення 

відсотків, нарахованих на дату платежу. Якщо сума платежу перевищує 

суму нарахованих відсотків, то різниця йде на погашення основної суми 

боргу. Непогашений залишок боргу служить базою для нарахування 

відсотків за наступний період і т.д. Якщо ж частковий платіж менше 

нарахованих відсотків, то ніякі заліки в сумі боргу не робляться. Таке 

надходження приплюсовується до наступного платежу. На рис. 5.3 

зображена схема розрахунків за актуарним методом. 

Отримаємо розрахункові формули для визначення залишку 

заборгованості: 

K1 = D0 (1 + t1i) – R1;  K2 = K1 (1 + t2i) – R2;  K2 (1 + t3i) – R3 = 0; 

Тоді можна в загальному вигляді записати формули для обчислень: 

Dt =  K t-1 (1 + ( nt – nt-1) i );  K t = D t  – Rt., 

де D0 – позика; 

t = 1,...,m – номера платежів; 

nt –  термін t-го платежу в роках від моменту отримання позики; 

n  –  термін позики; 

i – річні ставка нарощення; 

D t – сума боргу, накопичена до  t-го платежу; 

Rt – величина t-го платежу (платежі здійснюються позичальником 

різними сумами в різні дати, наприклад, це можуть бути дати 

надходження виручки за товар від торгового підприємства); 

K t – залишок боргу після t-го платежу. 

Обчислюючи всі величини послідовно від t = 1 до m, визначаємо 

величину останнього платежу: 

Rm = Dm = K m-1 ( 1 + (n – nm-1) i). 
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У будь-який момент накопичений борг складається з двох частин: 

частину позики Р, що залишилася не відшкодованою і накопичені і 

непогашені відсотки. Якщо черговий платіж менше накопичених і 

непогашених відсотків, то зменшення суми боргу не здійснюється, а сума 

платежу приєднується до наступного платежу. 

 

Задача 10. Є зобов’язання погасити за 1,5 року (з 12.03.15 по 

12.09.16) борг у сумі 15 млн грн [3]. Кредитор згоден отримувати 

часткові платежі. Відсоткова ставка – 20 % річних.  

Зроблено такі часткові платежі: 

12.06.15 –   500 тис. грн.;          12.06.16 – 5000 тис. грн. 

30.06.16 – 8000 тис. грн.;          12.09.16 –       ? тис. грн. 

Розв’язання. 

Актуарний метод: 

12.03.15  борг     15000 тис. грн. 

12.06.15  борг з відсотками   15750 тис. грн. 

   надходження    –500 тис. грн. 

Надходження менше нарахованих відсотків (750), тому сума 500 

тис. грн. приєднується до наступного надходження. 

12.06.16  борг з відсотками   18750 тис. грн. 

   надходження (500 + 5000) –5500 тис. грн. 

   залишок боргу   13250 тис. грн. 

30.06.16  борг з відсотками   13382,5 тис. грн. 

   надходження (8000)  –8000 тис. грн. 

   залишок боргу   5382,5 тис. грн. 

12.09.16  борг з відсотками   5597,8 тис. грн. 

Контур операції показаний на рис. 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4 –  Контур операції прикладу 10 
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Правило торговця. Тут можливі два варіанти розрахунків. 

1. Якщо термін позики не перевищує рік, то сума боргу з 

нарахованими за весь термін відсотками залишається незмінною до 

повного погашення. Паралельно йде накопичення часткових платежів з 

нарахованими на них до кінця терміну відсотками. Останній внесок 

повинен збалансувати борг і платежі (рис. 5.5). 

2. У разі, коли термін перевищує рік, зазначені вище розрахунки 

робляться для річного періоду заборгованості. В кінці року з суми 

заборгованості віднімається нарощена сума накопичених часткових 

платежів. Залишок погашається в наступному році.  

Алгоритм можна записати в такий спосіб: 

     jjj itRniPKDS 11 , 

 де S — залишок боргу на кінець терміну або року; 

      D — нарощена сума боргу; 

      К — нарощена сума платежів; 

      RJ  — сума часткового платежу; 

      n — загальний термін позики; 

      tj — інтервал часу від моменту платежу до кінця терміну позики 

або року. 

На рис. 5.5 показана схема розрахунків за методом торговця.  

 

 
 

Рисунок 5.5 – Алгоритм метода торговця 

 

Задача 11. Зобов’язання 1,5 млн грн, взяте 10.08.15, має бути 

погашено 10.06.16. Відсоткова ставка – 20 % річних. В рахунок 

погашення боргу 10.12.15 надійшло 800 тис. грн. Знайти залишок боргу Q 

на кінець терміну. 
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Розв’язання. 

1. Правило торговця  
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2. Актуарний метод  
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Висновок. В актуарному методі кожен платіж зменшує суму боргу, 

відсотки продовжують нараховувати на решту боргу. У методі торговця 

кожен платіж не зменшує суми боргу, але на нього нараховуються 

відсотки. В кінці терміну позики при заключному платежі сума 

накопиченого боргу і сума накопичених платежів повинні зрівнятися. 

 

5.1.1.6 Поняття дисконтування та дисконтованої вартості 

Розглянемо поняття дисконтування на наступному прикладі 

[http://msfo-dipifr.ru/ponjatie-formula-tablitca-diskontirovanija/]. Клієнт 

прийшов в банк і вирішив зробити внесок у розмірі 1000 доларів. Його 

1000 доларів, покладено в банк сьогодні, при банківській ставці 10 % 

коштуватимуть 1100 доларів завтра: нинішні 1000 доларів + відсотки за 

вкладом 100 (=1000 ∙10 %). Разом через рік він зможете зняти 1100 

доларів. Якщо виразити цей результат через просту математичну 

формулу, то отримаємо: $1000 (1 + 10%) або $1000 ∙ 1,10 = $1100. Через 

два роки нинішні 1000 доларів перетворяться в $1210 ($1000 плюс 

відсотки за перший рік $100 плюс відсотки за другий рік $110=1100 ∙ 10 

%). Загальна формула збільшення вкладу за два роки: (1000 ∙ 1,10) ∙ 1,10 = 

1210. З часом величина вкладу буде рости і далі. Сума, яка повинна бути 

виплачена банком клієнту, дорівнює 1000 (1,10)2 = 1210. Якби ставка 

банківського відсотка була іншою, наприклад, 12 %, то через два роки 

клієнт зміг би зняти з вкладу 1000 (1,12)2 = 1254,4. Цей приклад ще раз 

показує, як було зазначено й вище, що з часом гроші повинні 

нарощуватися (рис. 5.6). 
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Рисунок 5.6 –  «Час — гроші» 

 

Подивимося на даний приклад з іншого боку. Припустимо, клієнту 

потрібно віддати борг своєму приятелеві, а саме: через два роки 

заплатити йому $1210. Замість цього клієнт можете віддати йому $1000 

сьогодні, а приятель покладе цю суму в банк під річну ставку 10 % і через 

два роки зніме з банківського вкладу рівно необхідну суму $1210. Тобто 

ці два грошових потоки: $1000 сьогодні і $1210 через два роки – 

еквівалентні один одному. Не важливо, що вибере приятель – це дві 

рівноцінні можливості. 

Припустимо, через два роки клієнту треба зробити платіж у сумі 

$1500. Чому ця сума буде рівноцінна сьогодні? (рис.5.7). 
 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Визначення сьогоднішньої вартості платижу через 2 роки 

 

Щоб розрахувати сьогоднішню вартість, потрібно йти від 

зворотного: 1500 доларів розділити на (1,10)2 , що буде дорівнювати 

приблизно 1240 доларам. Цей процес і називається дисконтуванням. 

Дисконтування – це визначення сьогоднішньої вартості 

майбутнього грошового потоку. 

Якщо треба з’ясувати, скільки буде коштувати сьогодні сума 

грошей, яку або буде отримана, або планується витратити в майбутньому, 

то треба продисконтувати цю майбутню суму по заданій ставці відсотка. 

Ця ставка називається «ставкою дисконтування». В останньому 
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прикладі ставка дисконтування дорівнює 10 %, 1500 доларів – це сума 

платежу (грошового відтоку) через 2 роки, а 1240 доларів – це і є так 

звана дисконтована вартість майбутнього грошового потоку (рис. 5.8.). 

В англійській мові існують спеціальні терміни для позначення 

сьогоднішньої (дисконтованої) і майбутньої вартості: future value (FV) і 

present value (PV). У наведеному вище прикладі $1500 – це майбутня 

вартість FV, а $1240 – це поточна вартість PV. 

Дисконтування – процес від майбутнього до сьогоднішнього дня 

(див. рис.5.8). 

 

 

Рисунок 5.8 – Сутність дисконтування 

 

Нарощування – процес від сьогоднішнього дня в майбутнє 

(рис.5.9). 

 

  

Рисунок 5.9 – Нарощення грошового потоку 

 

Математична формула дисконтування в загальному випадку буде 

така:  

PV= FV ∙ 1/(1+i)n. 

Коефіцієнт  1 / (1+i)n  називається фактором дисконтування.  

Таким чином: 

• Compounding, або нарощування – це процес, що протікає від 

сьогоднішньої дати в майбутнє. 

• Discounting, або дисконтування – це процес, що протікає з 

майбутнього до сьогоднішнього дня. 
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Обидві «процедури» дозволяють врахувати ефект зміни вартості 

грошей з часом. 

ПРИМІТКА: в слові «дисконтування» є частка «дисконт» або 

знижка. Якщо подивитися на етимологію слова discount, то вже в XVII 

столітті воно використовувалося в значенні «deduction for early 

payment», що означає «знижка за ранню оплату». Багато років тому 

люди враховували тимчасову вартість грошей. Таким чином, можна 

дати ще одне визначення: дисконтування – це розрахунок знижки за 

швидку оплату рахунків. Ця «знижка» і є мірилом вартості грошей у 

часі, або time value of money. 

 

Дисконтована вартість – це поточна вартість майбутнього 

грошового потоку (тобто майбутній платіж за вирахуванням «знижки» за 

швидку оплату). Її ще називають наведеною вартістю, тобто це майбутня 

грошова сума, приведена до поточного моменту. 

ПРИМІТКА: в англійській мові є термін present value PV (поточна 

вартість) і discounted cash flows (дисконтовані грошові потоки).  

Оскільки коефіцієнт дисконтування 1/(1+i)n  залежить від ставки 

відсотка і кількості періодів часу, то для спрощення розрахунків 

користуються таблицею коефіцієнтів дисконтування, які 

розраховуються, як правило, з точністю до четвертого знака після коми. 

Уривок таблиці наведено на рис. 5.10. 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Таблиця коефіцієнтів дисконтування 
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Користуватися цією таблицею коефіцієнтів дисконтування просто: 

якщо є ставка дисконтування і число періодів, наприклад, 10 % і 5 років, 

то на перетині відповідних стовпців знаходиться потрібний коефіцієнт 

0,6209. 

 

Задача 12.  Потрібно вибрати між двома варіантами: 

а) отримати 100,000 доларів сьогодні, 

б) або 150,000 доларів однією сумою через 5 років, 

якщо банківська ставка за 5-річними депозитами становить 10 %. 

Розв’язання. 

Порахуємо, чому дорівнює сума 150 000 доларів через 5 років на 

поточний момент. Відповідний коефіцієнт дисконтування в таблиці 

дорівнює 0,6209 (це означає, що 62,09 цента, отримані сьогодні, рівні 1 

долару до отримання через 5 років при ставці 10 %) (рис. 5.10). 

Проста пропорція: 

Сьогодні Через 5 років 

62,09 цента $1 

X? 150,000 

 

Таким чином, $150,000 ∙ 0,6209 = $ 93,135, де $93,135 – це 

дисконтована (приведена) вартість суми $150,000 до отримання через 5 

років. Вона менша, ніж 100,000 доларів сьогодні. Якщо ми візьмемо 

100,000 доларів сьогодні, покладемо їх на депозит в банку під 10 % 

річних, то через 5 років ми отримаємо: 100,000 ∙ (1,10)5 = 161,050 доларів. 

Це більш вигідний варіант. Щоб спростити це обчислення (обчислення 

майбутньої вартості при заданій сьогоднішній вартості), можна також 

скористатися таблицею коефіцієнтів збільшення (нарощення) (рис. 5.11). 

З цієї таблиці видно, що 1 долар сьогодні при ставці 10% через 5 років 

буде коштувати 1,6105 доларів. За допомогою такої таблиці легко 

порахувати, скільки грошей потрібно покласти в банк сьогодні, якщо 

треба отримати певну суму в майбутньому (не поповнюючи внесок). 

Таким чином, дисконтування базується на знаменитому постулаті 

«час – гроші», що має дуже глибокий сенс. 
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Рисунок 5.11 – Таблиця коефіцієнтів нарощування 

 

Посадіть яблуню сьогодні, і через кілька років ваша яблуня 

виросте, і ви будете збирати яблука протягом багатьох років. А якщо 

сьогодні ви не посадите яблуню, то в майбутньому яблук ви так і не 

спробуєте. Все, що нам потрібно – це зважитися: посадити дерево, почати 

свою справу, стати на шлях, що веде до виконання мрії. Чим раніше ми 

почнемо діяти, тим більший врожай ми отримаємо в кінці шляху. 

Потрібно перетворювати час, відпущений нам в нашому житті, в 

результати. «Насіння квітів, які розпустяться завтра, садять сьогодні». 

Так кажуть китайці. Якщо ви мрієте про щось, не слухайте тих, хто вас 

відмовляє або ставить під сумнів ваш майбутній успіх. Не чекайте 

вдалого збігу обставин, починайте якомога раніше. Перетворюйте час 

вашого життя в результати [http://msfo-dipifr.ru/ponjatie-formula-tablitca-

diskontirovanija/]. 

Процедура дисконтування (обліку) застосовується в банківській 

справі, вона з’явилася з операції обліку векселів. Вексель – зобов’язання 

повернути зазначену у векселі суму (номінал векселя, позначимо його S), 

в зазначений термін. Якщо власник векселя (його власник в даний 

момент) бажає обміняти вексель на гроші, він звертається в банк з 

пропозицією врахувати наявний у нього вексель, тобто купити його за 

суму Р, меншу, ніж номінал S. Така угода називається дисконтуванням, 

а сума знижки з номіналу – дисконтом. Тобто банк або інша фінансова 

установа до закінчення строку платежу за векселем (або іншого 
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платіжного зобов’язання) купує його у власника за ціною, що менша від 

суми, зазначеної на векселі, тобто облікує його з дисконтом. Отримавши 

при настанні терміну векселя гроші, банк реалізує відсотковий прибуток 

у вигляді дисконту. У свою чергу, власник векселя за допомогою його 

обліку має можливість отримати гроші хоча і не в повному обсязі, але 

раніше зазначеного терміну. При обліку векселя застосовується 

банківський, або комерційний, облік. Відповідно до цього методу відсотки 

за користування позикою у вигляді дисконту нараховуються на суму, що 

підлягає сплаті в кінці терміну. При цьому застосовується облікова 

ставка d: 

 ndSSndSP  1 , 

де n – термін в роках від моменту обліку до дати погашення 

векселя;  

)1( nd  – дисконтний множник. 

Висновки. Логіка фінансових операцій схематично зображена на 

рис. 5.12. Нарощення дозволяє визначити майбутню величину FV 

поточної суми PV через деякий проміжок часу, виходячи із заданої 

відсоткової ставки i. Дисконтування являє собою процес знаходження на 

даний момент часу сучасної величини PV за її відомим або ймовірним 

значенням FV в майбутньому, виходячи з заданої відсоткової ставки d. 
 

 
 

Рисунок 5.12 – Логічна схема операцій нарощення і дисконтування [2] 

Основні формули для фінансових розрахунків наведено в табл.5.1. 

Поточна сумма 

(PV) 

ТЕПЕРІШНЄ 
Нарощення 

 

МАЙБУТНЄ 

Сума, що 

повертається (FV) 

Дисконтування  

МАЙБУТНЄ 

 

Очікувана до 

надходження сума 

(FV) 
 

ТЕПЕРІШНЄ 

 
Сучасна сума 

(PV)  
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Таблиця 5.1 – Основні формули для фінансових розрахунків 

Показник Формула 

Нарощення за простою відсоткової 

ставкою r протягом n років 
)1(0 nrPPt 

 

Нарощення за номінальною складною 

відсотковою ставкою r з частотою m раз на 

рік протягом n років, де r не змінюється 

протягом n років 

nm

t
m

r
PP  )1(0   

r/m – відсоткова ставка 

за період. 

Ефективна відсоткова ставка ( Т  в роках). 

1

1

0











T
T

ef
P

P
r  

Ефективна відсоткова ставка для складних 

відсотків, m – частота нарахувань складних 

відсотків на рік 

11 









m

ef
m

r
r

 

Нарощення по безперервній відсотковій 

ставці за час t,  сила росту 
)exp(0 tPPt   

Номінальна відсоткова ставка в умовах 

інфляції, формула Фішера 
 rr rrr 

 

Час, необхідний для збільшення первісної 

суми в N раз для простих та складних 

відсотків 
r

N
n

1


,    

)1ln(

ln

r

N
n




 
Дисконтування за обліковою ставкою 

(банківське дисконтування і облік 

векселів). T – число днів до погашення 

векселя, 0T  – фінансовий рік, звичайно 

рівний 360 днів 









 d

T

T
SS t

0

0 1  

Дисконтування за складною обліковою 

ставкою 
mn

t
m

d
SS )1(0   

Математичне дисконтування за складною 

відсотковою ставкою 
mn

t

m

r

P
P

)1(
0



  

Нарощення за обліковою ставкою, 

складною і простою nd

S
ST




1

0  , 

nm
t

m

d

S
S





)1(

0  
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Формули для малих значень x :   

.....
2

)1(
1)1( 2 


 x

nn
nxx n

 , 

....
32

1)1ln(
32


xx

x  , 

!32
1

32 xx
xex  . 

 

 

5.1.2 Деякі фінансові функції MS Excel 

Задачі з фінансових обчислень, пов’язаних з нарощенням і 

дисконтуванням, можна розв’язувати, використовуючи звичайний 

калькулятор або фінансовий калькулятор, або табличний процесор MS 

Excel.  

В MS Excel існує блок фінансових функцій, який містить найбільш 

часто використовувані в фінансових обчисленнях процедури [5–8].  

При виклику необхідної фінансової функції MS Excel, у вікні 

функції дається її призначення та опис аргументів цієї функції.  

Крім того, якщо викликати довідку за цією функцією, то 

наводиться приклад її застосування.  

Фінансові розрахунки, що проводяться за допомогою вбудованих 

фінансових функцій MS Excel, можна розділити на чотири групи: 

1) нарощування і дисконтування прибутків і витрат (БЗ, ПЗ, КПЕР, 

НОРМА, ППЛАТ та ін.); 

2) аналіз ефективності інвестицій (НПЗ, ВНДОХ та ін.); 

3) розрахунки по цінних паперах (ДОХОД, ЦЕНА та ін.); 

4) розрахунки амортизаційних відрахувань (АМР, АМГД та ін.). 

Кожна група поділяється на підгрупи, які визначають тип 

фінансової операції, наприклад, функції для розрахунків по позикам 

(табл.5.2). 
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Таблиця 5.2 – Функції для розрахунків  за позиками і внесками 

Функція Призначення Аргументи 

БЗ Майбутнє значення 

вкладу 

Норма;Кпер;Выплата;[Нз];[Тип] 

ПЗ Поточний обсяг 

вкладу 

Норма;Кпер; Выплата;[Бз];[Тип] 

ППЛАТ Величина виплати Норма;Кпер;Нз;[Бз];[Тип] 

ОСНПЛАТ Виплата на 

основний капітал 

Норма;Период;Кпер;Нз;[Бз];[Тип] 

ПЛПРОЦ Виплата прибутку Норма;Период;Кпер;Нз;[Бз];[Тип] 

НОРМА Норма прибутку за 

період 

Кпер;Выплата;Нз;[Бз];[Тип];[Н.П] 

КПЕР Кількість періодів Норма; Выплата;Нз;[Бз];[Тип] 

 

Короткий опис аргументів: 

Норма (ставка) – це відсоткова ставка за період, 

Кпер (число періодів) – це загальна кількість платежів або періодів 

виплат, 

Выплата – це плата, яка робиться в кожен період і не змінюється 

за весь час позики; 

Бз – це майбутня вартість або баланс готівки, який потрібно 

досягти після останньої виплати. Якщо знгачення Бз відсутнє, воно 

вважається рівним 0 (майбутня вартість позики, наприклад, дорівнює 0), 

Нз – поточне значення – початкова вартість вкладення або позики. 

Так, початкова вартість позики дорівнює, власне, сумі позики; 

Тип – задає режим виплат, визначає час виплати. Для виплат в кінці 

місяця зазначається значення 0 та 1 для виплат на початку місяця. Якщо 

аргумент Тип відсутній, то він вважається рівним 0. 

Н.П – це передбачувана величина відсоткової ставки. Якщо 

аргумент відсутній, то він вважається рівним 10 відсоткам. Якщо функція 

НОРМА не сходиться, слід спробувати використовувати різні значення 

початкового наближення. 

Всього в MS Excel вбудовано більше 50 фінансових функцій – табл. 

5.3 [https://support.office.com/ru-ru/article/Финансовые-функции-справка-

5658d81e-6035-4f24-89c1-fbf124c2b1d8]. 
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Таблиця 5.3 – Фінансові функції 

Функція Опис 

НАКОПДОХОД  
Повертає накопичений відсоток за цінними 

паперами з періодичною виплатою відсотків. 

НАКОПДОХОДПОГАШ  

Повертає накопичений відсоток за цінними 

паперами, відсоток за якими виплачується в термін 

погашення. 

АМОРУМ  

Повертає величину амортизації для кожного 

облікового періоду, використовуючи коефіцієнт 

амортизації. 

АМОРУВ  
Повертає величину амортизації для кожного 

облікового періоду. 

ДНЕЙКУПОНДО  
Повертає кількість днів від початку дії купона до 

дати угоди. 

ДНЕЙКУПОН  
Повертає кількість днів в періоді купона, який 

містить дату розрахунку. 

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ  
Повертає кількість днів від дати розрахунку до 

терміну наступного купона. 

ДАТАКУПОНПОСЛЕ  
Повертає порядковий номер дати наступного купона 

після дати угоди. 

ЧИСЛКУПОН  
Повертає кількість купонів між датою угоди і 

терміном вступу в силу. 

ДАТАКУПОНДО  
Повертає порядковий номер дати попереднього 

купона до дати угоди. 

ОБЩПЛАТ  

Повертає кумулятивну (наростаючим підсумком) 

суму відсотків, що виплачуються за позикою в 

проміжку між двома періодами виплат. 

ОБЩДОХОД  

Повертає кумулятивну (наростаючим підсумком) 

суму, яка виплачується для погашення основної 

суми позики в проміжку між двома періодами. 

ФУО  

Повертає величину амортизації активу для заданого 

періоду, розраховану методом фіксованого 

зменшення залишку. 

ДДОБ  

Повертає величину амортизації активу за даний 

період, використовуючи метод подвійного 

зменшення залишку або інший явно вказаний метод. 

СКИДКА  Повертає ставку дисконтування для цінних паперів. 

РУБЛЬ.ДЕС  

Перетворює ціну в рублях, виражену у вигляді 

дробу, в ціну в рублях, виражену десятковим 

числом. 

https://support.office.microsoft.com/client/НАКОПДОХОД-fe45d089-6722-4fb3-9379-e1f911d8dc74
https://support.office.microsoft.com/client/НАКОПДОХОДПОГАШ-f62f01f9-5754-4cc4-805b-0e70199328a7
https://support.office.microsoft.com/client/АМОРУМ-a14d0ca1-64a4-42eb-9b3d-b0dededf9e51
https://support.office.microsoft.com/client/АМОРУВ-7d417b45-f7f5-4dba-a0a5-3451a81079a8
https://support.office.microsoft.com/client/ДНЕЙКУПОНДО-eb9a8dfb-2fb2-4c61-8e5d-690b320cf872
https://support.office.microsoft.com/client/ДНЕЙКУПОН-cc64380b-315b-4e7b-950c-b30b0a76f671
https://support.office.microsoft.com/client/ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ-5ab3f0b2-029f-4a8b-bb65-47d525eea547
https://support.office.microsoft.com/client/ДАТАКУПОНПОСЛЕ-fd962fef-506b-4d9d-8590-16df5393691f
https://support.office.microsoft.com/client/ЧИСЛКУПОН-a90af57b-de53-4969-9c99-dd6139db2522
https://support.office.microsoft.com/client/ДАТАКУПОНДО-2eb50473-6ee9-4052-a206-77a9a385d5b3
https://support.office.microsoft.com/client/ОБЩПЛАТ-61067bb0-9016-427d-b95b-1a752af0e606
https://support.office.microsoft.com/client/ОБЩДОХОД-94a4516d-bd65-41a1-bc16-053a6af4c04d
https://support.office.microsoft.com/client/ФУО-354e7d28-5f93-4ff1-8a52-eb4ee549d9d7
https://support.office.microsoft.com/client/ДДОБ-519a7a37-8772-4c96-85c0-ed2c209717a5
https://support.office.microsoft.com/client/СКИДКА-71fce9f3-3f05-4acf-a5a3-eac6ef4daa53
https://support.office.microsoft.com/client/РУБЛЬДЕС-db85aab0-1677-428a-9dfd-a38476693427
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Продовження таблиці 5.3 

Функція Опис 

РУБЛЬ.ДРОБЬ  
Перетворює ціну в рублях, виражену десятковим 

числом, в ціну в рублях, виражену у вигляді дробі. 

ДЛИТ  
Повертає тривалість Маколея для цінних паперів, за 

якими виплачується періодичний відсоток. 

ЭФФЕКТ  Повертає фактичну річну відсоткову ставку. 

БС  Повертає майбутню вартість інвестиції. 

БЗРАСПИС  

Повертає майбутнє значення початкової основної 

суми після застосування ряду ставок складних 

відсотків. 

ИНОРМА  
Повертає відсоткову ставку для повністю 

інвестованих цінних паперів. 

ПРПЛТ  Повертає відсотки за вкладом за даний період. 

ВСД  
Повертає внутрішню ставку прибутковості для ряду 

потоків грошових коштів. 

ПРОЦПЛАТ  Обчислює виплати за вказаний період інвестиції. 

МДЛИТ  

Повертає модифіковану тривалість Маколея для 

цінних паперів з передбачуваною номінальною 

вартістю 100 грн. 

МВСД  

Повертає внутрішню ставку прибутковості, при якій 

позитивні і негативні грошові потоки мають різні 

значення ставки. 

НОМИНАЛ  Повертає номінальну річну відсоткову ставку. 

ЧПС  

Повертає чисту наведену вартість інвестиції, 

заснованої на серії періодичних грошових потоків і 

ставки дисконтування. 

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ  

Повертає ціну за 100 грн номінальної вартості 

цінних паперів з нерегулярним (коротким або 

довгим) першим періодом купона. 

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ  
Повертає прибуток за цінними паперами з 

нерегулярним  першим періодом купона. 

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ  

Повертає ціну за 100 грн номінальної вартості 

цінних паперів з нерегулярним (коротким або 

довгим) останнім періодом купона. 

ДОХОДПОСЛНЕРЕГ  

Повертає прибуток за цінними паперами з 

нерегулярним (коротким або довгим) останнім 

періодом купона. 

ПДЛИТ  
Повертає кількість періодів, необхідних інвестицій 

для досягнення заданого значення. 

ПЛТ  Повертає регулярний платіж річної ренти. 

ОСПЛТ  
Повертає платіж з основного вкладеного капіталу за 

даний період. 

ЦЕНА  

Повертає ціну за 100 грн номінальної вартості 

цінних паперів, за якими виплачується періодичний 

відсоток. 

https://support.office.microsoft.com/client/РУБЛЬДРОБЬ-0835d163-3023-4a33-9824-3042c5d4f495
https://support.office.microsoft.com/client/ДЛИТ-b254ea57-eadc-4602-a86a-c8e369334038
https://support.office.microsoft.com/client/ЭФФЕКТ-910d4e4c-79e2-4009-95e6-507e04f11bc4
https://support.office.microsoft.com/client/БС-2eef9f44-a084-4c61-bdd8-4fe4bb1b71b3
https://support.office.microsoft.com/client/БЗРАСПИС-bec29522-bd87-4082-bab9-a241f3fb251d
https://support.office.microsoft.com/client/ИНОРМА-5cb34dde-a221-4cb6-b3eb-0b9e55e1316f
https://support.office.microsoft.com/client/ПРПЛТ-5cce0ad6-8402-4a41-8d29-61a0b054cb6f
https://support.office.microsoft.com/client/ВСД-64925eaa-9988-495b-b290-3ad0c163c1bc
https://support.office.microsoft.com/client/ПРОЦПЛАТ-fa58adb6-9d39-4ce0-8f43-75399cea56cc
https://support.office.microsoft.com/client/МДЛИТ-b3786a69-4f20-469a-94ad-33e5b90a763c
https://support.office.microsoft.com/client/МВСД-b020f038-7492-4fb4-93c1-35c345b53524
https://support.office.microsoft.com/client/НОМИНАЛ-7f1ae29b-6b92-435e-b950-ad8b190ddd2b
https://support.office.microsoft.com/client/ЧПС-8672cb67-2576-4d07-b67b-ac28acf2a568
https://support.office.microsoft.com/client/ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ-d7d664a8-34df-4233-8d2b-922bcf6a69e1
https://support.office.microsoft.com/client/ДОХОДПЕРВНЕРЕГ-66bc8b7b-6501-4c93-9ce3-2fd16220fe37
https://support.office.microsoft.com/client/ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ-fb657749-d200-4902-afaf-ed5445027fc4
https://support.office.microsoft.com/client/ДОХОДПОСЛНЕРЕГ-c873d088-cf40-435f-8d41-c8232fee9238
https://support.office.microsoft.com/client/ПДЛИТ-44f33460-5be5-4c90-b857-22308892adaf
https://support.office.microsoft.com/client/ПЛТ-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
https://support.office.microsoft.com/client/ОСПЛТ-c370d9e3-7749-4ca4-beea-b06c6ac95e1b
https://support.office.microsoft.com/client/ЦЕНА-3ea9deac-8dfa-436f-a7c8-17ea02c21b0a
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Закінчення табл. 5.3 

Функція Опис 

ЦЕНАСКИДКА  
Повертає ціну за 100 грн номінальної вартості 

цінних паперів, на які зроблена знижка. 

ЦЕНАПОГАШ  

Повертає ціну за 100 грн номінальної вартості 

цінних паперів, за якими відсоток виплачується в 

термін погашення. 

ПС  
Повертає наведену (до поточного моменту) вартість 

інвестиції. 

СТАВКА  
Повертає відсоткову ставку по ануїтету за один 

період. 

ПОЛУЧЕНО  
Повертає суму, отриману до терміну погашення 

повністю інвестованих цінних паперів. 

ЭКВ.СТАВКА  
Повертає еквівалентну відсоткову ставку для 

зростання інвестиції. 

АПЛ  
Повертає величину амортизації активу за один 

період, розраховану лінійним методом. 

АСЧ  
Повертає величину амортизації активу за даний 

період, розраховану методом суми річних чисел. 

РАВНОКЧЕК  
Повертає еквівалентний облігації прибуток по 

казначейському векселю. 

ЦЕНАКЧЕК  
Повертає ціну за 100 грн номінальної вартості щодо 

казначейського векселя. 

ДОХОДКЧЕК  
Повертає прибутковість щодо казначейського 

векселя. 

ПУО  

Повертає величину амортизації активу для 

зазначеного або часткового періоду при 

використанні методу балансу, що скорочується. 

ЧИСТВНДОХ  

Повертає внутрішню ставку прибутковості для 

графіка грошових потоків, не обов’язково носять 

періодичний характер. 

ЧИСТНЗ  

Повертає чисту наведену вартість для грошових 

потоків, не обов’язково носять періодичний 

характер. 

ДОХОД  
Повертає прибуток за цінними паперами, за якими 

проводяться періодичні виплати відсотків. 

ДОХОДСКИДКА  

Повертає річний прибуток з цінних паперів, на які 

зроблена знижка (наприклад, за казначейськими 

векселями). 

ДОХОДПОГАШ  
Повертає річну прибутковість цінних паперів, за 

якими відсоток виплачується в термін погашення. 

 

https://support.office.microsoft.com/client/ЦЕНАСКИДКА-d06ad7c1-380e-4be7-9fd9-75e3079acfd3
https://support.office.microsoft.com/client/ЦЕНАПОГАШ-52c3b4da-bc7e-476a-989f-a95f675cae77
https://support.office.microsoft.com/client/ПС-23879d31-0e02-4321-be01-da16e8168cbd
https://support.office.microsoft.com/client/СТАВКА-9f665657-4a7e-4bb7-a030-83fc59e748ce
https://support.office.microsoft.com/client/ПОЛУЧЕНО-7a3f8b93-6611-4f81-8576-828312c9b5e5
https://support.office.microsoft.com/client/ЭКВСТАВКА-6f5822d8-7ef1-4233-944c-79e8172930f4
https://support.office.microsoft.com/client/АПЛ-cdb666e5-c1c6-40a7-806a-e695edc2f1c8
https://support.office.microsoft.com/client/АСЧ-069f8106-b60b-4ca2-98e0-2a0f206bdb27
https://support.office.microsoft.com/client/РАВНОКЧЕК-2ab72d90-9b4d-4efe-9fc2-0f81f2c19c8c
https://support.office.microsoft.com/client/ЦЕНАКЧЕК-eacca992-c29d-425a-9eb8-0513fe6035a2
https://support.office.microsoft.com/client/ДОХОДКЧЕК-6d381232-f4b0-4cd5-8e97-45b9c03468ba
https://support.office.microsoft.com/client/ПУО-dde4e207-f3fa-488d-91d2-66d55e861d73
https://support.office.microsoft.com/client/ЧИСТВНДОХ-de1242ec-6477-445b-b11b-a303ad9adc9d
https://support.office.microsoft.com/client/ЧИСТНЗ-1b42bbf6-370f-4532-a0eb-d67c16b664b7
https://support.office.microsoft.com/client/ДОХОД-f5f5ca43-c4bd-434f-8bd2-ed3c9727a4fe
https://support.office.microsoft.com/client/ДОХОДСКИДКА-a9dbdbae-7dae-46de-b995-615faffaaed7
https://support.office.microsoft.com/client/ДОХОДПОГАШ-ba7d1809-0d33-4bcb-96c7-6c56ec62ef6f
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В табл.5.3 примітка «2013» означає, що функція з’явилася в MS 

Excel в версії 2013 року. Також треба вихідну та новітню русифікацію 

цього продукту, якщо використовується русифікована версія MS Excel.  

Розглянемо структуру та застосування деяких з найбільш 

популярних фінансових функцій. 

 

Функція БЗ (або БС). Повертає майбутнє значення вкладу на основі 

періодичних постійних платежів і постійної відсоткової ставки 

(нарощення із сьогодення в майбутнє). Для розрахунку функції БЗ 

використовується метод складних відсотків. Її вигляд: 

 

БЗ (Норма; Кпер; Выплата; Нз; Тип) у вихідній русифікації, 

БС(ставка; кпер; плт; пс; тип) у новітній русифікації 

 

Аргументи: 

Норма – відсоткова ставка за період (у відсотковому форматі або в 

частках); 

Кпер – загальне число платіжних періодів, після закінчення яких ви 

хочете визначити обсяг наявних коштів; 

Выплата – величина постійних періодичних платежів; 

Нз – початкове значення (поточна вартість) внеску; 

Тип – параметр, що визначає, коли вносяться платежі: на початку 

(= 0) або в кінці періоду (= 1). Стандартно Тип = 0. 

  

Функція БЗРАСПИС. Повертає майбутнє значення одноразового 

вкладення при змінній відсотковій ставці. Її вигляд: 

 

БЗРАСПИС (Первичное; План). 

 

Аргументи: 

Первичное – числове значення, що є вихідною сумою коштів; 

План – масив відсоткових ставок, що використовуються за 

аналізований період. 
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Функція ПЗ. Повертає поточний обсяг внеску на основі постійних 

періодичних платежів (або, іншими словами, суму всіх майбутніх 

платежів): 

 

ПЗ (Норма, Кпер, Выплата, Бс, Тип) у вихідній русифікації, 

ПС (ставка; кпер; плт; бс; тип) у новітній русифікації. 

Аргументи: 

Норма – відсоткова ставка за період (задавати у відсотковому 

форматі або в частках); 

Кпер – загальне число платіжних періодів; 

Выплата – величина постійних періодичних платежів; 

Бс – баланс готівки, який потрібно досягти після останньої виплати 

(якщо відстуній, то 0); 

Тип – 0 або 1. Якщо 0 – оплата здійснюється в кінці періода, якщо 

1, то на почтаку. 

 

Функція НПЗ. Використовується в Excel для розрахунку 

ефективності планованих капіталовкладень. Вона повертає чисту поточну 

величину вкладу (інвестиції), обчисленого на основі ряду послідовних 

(нерівномірних) надходжень грошових коштів. Вид функції: 

 

НПЗ (Ставка; Значение1; Значение 2;...Значение N). 

Аргументи: 

Ставка – відсоткова ставка за період; 

Значения – до 29 аргументів (можуть бути масиви), що являють 

собою надходження (прибутки зі знаком «+», витрати зі знаком «–»). 

 

Функція ППЛАТ. Обчислює величину постійної періодичної 

виплати ренти, регулярних платежів за позикою і т.п. при постійній 

відсотковій ставці. Вона пов’язана з функцією ПЗ: це те, що в ній 

називається Виплата. Вид функції: 

 

ППЛАТ (Норма, Кпер, Пз, Бс, Тип) у вихідній русифікації, 

ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; тип) у новітній русифікації. 
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Аргументи:  

Пз – загальна сума всіх майбутніх платежів з цього моменту. 

Функція НОРМА. Ця функція обчислює відсоткову ставку за один 

період, необхідну для отримання певної суми протягом заданого терміну 

шляхом постійних внесків. Її вигляд: 

 

НОРМА (Кпер, Выплата, Пз, Бс, Тип, Предположение) у вихідній 

русифікації 

СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип; предложение) у новітній 

русифікації. 

ПРИМІТКА: пошук значення функції НОРМА організовано 

ітераційним способом, це значення є початковим наближенням; якщо 

відсутнє значення, то береться  10 %. 

При використанні фінансових функцій необхідно дотримуватися 

такого правила: те, що ви сплачуєте, має враховуватися зі знаком «–», а 

те, що ви отримуєте, – зі знаком «+». 

 

5.1.3 Амортизація. Методи амортизації 

У процесі своєї експлуатації основні засоби поступово зношуються, 

як морально, так і фізично, переносячи частинами свою вартість на 

собівартість продукції. Для повного відновлення зношених об’єктів 

основних засобів вартість зношуваної частини об’єктів накопичується у 

вигляді амортизаційних відрахувань, які згодом включаються до витрат 

виробництва чи обігу.  

Вартість, що переноситься, в грошовій формі акумулюється в 

амортизаційному фонді. 

Амортизація об’єктів основних засобів являє собою 

систематичний розподіл вартості об’єктів, яка амортизується, протягом 

терміну їх корисного використання (експлуатації). 

Вартість основних засобів, що підлягають амортизації (вартість, 

яка амортизується) – це первісна або переоцінена вартість основних 

засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

Ліквідаційна вартість – це сума коштів, яку підприємство очікує 

отримати від вибуття (реалізації, ліквідації) об’єктів основних засобів 
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після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за 

вирахуванням витрат, пов’язаних з таким вибуттям. Ліквідаційну вартість 

визначають в момент надходження об’єктів основних засобів на 

підприємство. Якщо визначити її неможливо або якщо вона несуттєва, то 

ліквідаційну вартість прирівнюють до нуля. При цьому первісна 

(переоцінена) вартість об’єкта основних засобів буде дорівнювати його 

вартості, яка амортизується. 

Об’єкт основних засобів  – закінчений пристрій з усіма 

пристосуваннями і приладдям до нього; окремий конструктивно 

відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних 

функцій; відокремлений комплекс конструктивно об’єднаних предметів 

одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування 

загальні пристосування, прилади керування та єдиний фундамент, в 

результаті чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс 

–  певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. 

Термін корисного використання (експлуатації) основних засобів 

– очікуваний період часу, протягом якого об’єкти основних засобів (ОЗ) 

будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде 

виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції 

(робіт, послуг). 

Порядком класифікації основних фондів, встановленим Законом 

про податок на прибуток, було передбачено їх розподіл на 4 групи.  

Із настанням чинності розділу III Податкового кодексу України 

(ПКУ) платники податків повинні перевести об’єкти основних фондів, що 

значаться у них, з існуючих чотирьох груп у «податкові» 16 груп 

основних засобів з веденням пооб’єктного обліку (див. п. 146.1 ПКУ), а 

також встановленням для кожної групи мінімально допустимого терміну 

корисного використання (амортизації) об’єктів (залежно від групи ОЗ – 

від 2 до 20 років). Такий термін визначається платником податку 

самостійно з урахуванням дати введення об’єктів основних засобів в 

експлуатацію [http://minfin.com.ua/taxes/-/page_prib_8.html]. Класифікацію 

груп ОЗ, а також мінімально допустимі строки їх корисного 

використання, які встановлені в п. 145.1 ПКУ, наведено в табл. 5.4. 
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 Таблиця 5.4 – Класифікація груп основних засобів та мінімально 

допустимі терміни їх корисного використання 

Групи 

Мінімально 

допустимі строки 

корисного 

використання, років 

Група 1 – земельні ділянки — 

Група 2 – капітальні витрати на покращення земель, 

не пов’язані з будівництвом 

15 

Група 3 – будівлі 20 

Споруди, 15 

Передавальні пристрої 10 

Група 4 – машини та обладнання 5 

з них:   

ЕОМ, інші машини для автоматичного оброблення 

інформації, пов’язані з ними засоби зчитування, друку 

інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім 

програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, 

та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), 

інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, 

модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби 

їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в 

тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких 

перевищує 2500 гр. 

2 

Група 5 – транспортні засоби 5 

Група 6 – інструменти, пристрої, інвентар (меблі) 4 

Група 7 – тварини 6 

Група 8 – багаторічні насадження 10 

Група 9 – інші основні засоби 12 

Група 10 – бібліотечні фонди — 

Група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи — 

Група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5 

Група 13 – природні ресурси — 

Група 14 – інвентарна тара 6 

Група 15 – предмети прокату 5 

Група 16 – довгострокові біологічні активи 7 
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Амортизація ОЗ в податковому обліку нараховується з 

використанням тих же методів, які застосовуються до об’єктів основних 

засобів в бухгалтерському обліку та які при цьому обумовлені в наказі 

про облікову політику підприємства з метою складання фінансової 

звітності (пп. 145.1.5, 145.1.9 ПКУ). Причому податкова амортизація, як і 

бухоблікова, нараховується щомісячно (починаючи з місяця, наступного 

за місяцем введення об’єкта в експлуатацію), а квартальна сума 

податкової амортизації (по кожному об’єкту) – визначається як сума 

нарахованих амортизаційних відрахувань по об’єкту за 3 місяці 

розрахункового кварталу. Згідно з п.п. 145.1.5 ПКУ нарахування 

амортизації ОЗ здійснюється із застосуванням таких методів. 

 

1. Прямолінійний метод. Річна сума амортизації визначається 

діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання 

об’єкта ОЗ. 

Арік = АмВ / Т;       АмВ = ПВ – ЛВ, 

де Аріч – річна сума амортизації;  

АмВ – вартість об’єкта, який амортизується;  

Т – термін корисного використання об’єкта; 

ЛВ – ліквідаційна вартість;   

ПВ – первісна вартість. 

Розмір амортизації залежить тільки від терміну використання 

об’єкта ОЗ. 

Переваги: цей метод відрізняється легкістю розрахунку – вартість 

об’єкта ОЗ списується рівними частинами протягом всього терміну його 

експлуатації (його ще називають методом рівномірного списання). 

Недоліки: не враховується моральний знос об’єктів ОЗ і фактор 

підвищення витрат на ремонти у міру їх експлуатації (особливо в останні 

роки використання об’єкта ОЗ). 

 

2. Метод зменшення залишкової вартості. Річна сума 

амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на 

початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування 

амортизації та річної норми амортизації.  
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Арік = ЗВ (ПВ) ∙ На ;           На = 1 – (ЛВ : ПВ)1/Т, 
 

де ЗВ – залишкова вартість;   

На – норма амортизації. 

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між 

одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного 

використання об’єкта зі значення результату від ділення ліквідаційної 

вартості об’єкта на його первісну вартість  

Аріч = [1 – n√(ЛВ / ПВ)] ∙ 100 %. 

Переваги: протягом перших років експлуатації об’єкта ОЗ 

накопичується значна сума коштів, необхідних для його відновлення. 

Недоліки: передбачає обов’язкову наявність ліквідаційної вартості, 

необхідної для розрахунку норми амортизації. Якщо ж ліквідаційна 

вартість дорівнює нулю, то складова (ЛВ : ПВ)1/Т  також буде 

дорівнювати нулю. Таким чином, річна сума амортизації дорівнюватиме 

початковій вартості. 

 

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості. Річна 

сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на 

початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування 

амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до 

строку корисного використання об’єкта, і подвоюється 

Аріч = ЗВ ∙ На ∙ 2. 

Даний метод застосовується лише при нарахуванні амортизації до 

об’єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) 

та 5 (транспортні засоби) 

Арік = ЗВ (ПВ) ∙ На;   На = (АмВ : Т) ∙ 2. 

 

Переваги: протягом перших років експлуатації об’єкта ОЗ 

накопичується значна сума коштів, необхідних для його відновлення. 

Даний метод дає можливість протягом першої половини корисного 

терміну використання основних засобів відшкодувати до 60 – 70 % їх 

вартості. 
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4. Кумулятивний метод. Річна сума амортизації визначається як 

добуток вартості об’єкта, який амортизується, та кумулятивного 

коефіцієнта: 

Арік = АмВ ∙ ki, 

 

де kі – кумулятивний коефіцієнт. 

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, 

що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта ОЗ, на 

суму числа років його корисного використання: 

 

ki = Кр / Ср, 

 

де Кр – кількість років, що залишилися до кінця строку корисного 

використання об’єкта ОЗ; 

Ср – сума числа років корисного використання об’єкта ОЗ. 

Наприклад, для об’єкта основних засобів з терміном служби 5 років 

кумулятивне число складе:  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. 

Відповідно кумулятивний коефіцієнт кожного року експлуатації 

об’єкта становитиме: на перший рік – 5/15;  на другий рік – 4/15; на 

третій рік – 3/15; на четвертий – 2/15; п’ятий – 1/15. 

 

Переваги: 

1. У перші роки, коли інтенсивність використання об’єкта ОЗ 

максимальна, амортизується більша частина його вартості. 

2. У перші роки накопичуються кошти для заміни об’єктів ОЗ, що 

амортизуються. 

3. Забезпечується можливість збільшення частини витрат на ремонт 

об’єктів, що амортизуються, які припадають на останні роки їх 

використання без відповідного збільшення витрат виробництва 

(собівартості продукції) за рахунок того, що зменшення суми відрахувань 

в ці роки зменшується. 

Недоліки: певна ступінь трудомісткості. 
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5. Виробничий метод. Місячна сума амортизації визначається як 

добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та 

виробничої ставки амортизації:  

Аміс = Nміс ∙ На  ;    

  На = АмВ : Nзаг , 

 

де Nміс – фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг);  

 Nзаг – загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство 

очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта ОЗ. 

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості 

об’єкта, який амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), 

який підприємство розраховує виробити (виконати) з використанням 

об’єкта ОЗ: 

На = (ПВ – ЛВ)/ Nзаг   .  

 

Застосовується цей метод для нарахування амортизації об’єктів ОЗ, 

технічний стан яких залежить від кількості виробленої продукції. 

Переваги: цей метод дуже раціональний. Зручно застосовувати при 

визначенні амортизації автотранспорту залежно від його пробігу, 

верстатів і будь-якого виробничого устаткування. 

Недоліки: застосування пов’язано з труднощами визначення 

вироблення окремих об’єктів ОЗ.  

Амортизація об’єктів ОЗ, які належать до груп 9 (інші основні 

засоби), 12 (тимчасові (нетитульні) споруди), 14 (інвентарна тара), 15 

(предмети прокату), нараховується прямолінійним або виробничим 

методами (п.п. 145.1. 6 ПКУ). На ОЗ груп 1 (земельні ділянки) і 13 

(природні ресурси) амортизація не обчислюється (п.п. 145.1.7 ПКУ). Що 

стосується малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних 

фондів, то їх амортизація може вираховуватися за рішенням платника 

податків одним з двох способів (п.п. 145.1.6 ПКУ): 

1) «50% / 50%» – амортизація нараховується в першому місяці 

використання об’єкта в розмірі 50 % його амортизаційній вартості, а 

решта 50 % нараховуються у місяці списання об’єкта з балансу; 
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2) «100 %» – амортизація нараховується в першому місяці 

використання об’єкта в розмірі 100 % його амортизаційній вартості. 

 

5.1.4 Функції Excel для розрахунку амортизації 

Основними вбудованими функціями для розрахунку 

амортизаційних відрахувань в MS Excel є функції АПЛ (), АСЧ (), ФУО 

(), ДДОБ (), ПУО (). Вони мають практично однаковий набір 

обов’язкових аргументів.  

 

Функція АПЛ( ) або  АМР() обчислює розмір щорічних відрахувань 

при використанні метода рівномірного списання зношеності активу, 

тобто повертає величину амортизації активу за один період, розраховану 

прямолінійним методом. Синтаксис: 

 

АПЛ (нач_стоимость; ост_стоимость; время_эксплуатации), 

 

де нач_стоимость – витрати на придбання активу, 

ост_стоимость – вартість в кінці періоду амортизації, 

время_эксплуатации – кількість періодів, за які власність 

амортизується (іноді називається періодом амортизації). 

  

Функції АСЧ( ), ФУО( ), ДДОБ( ) реалізують застосування методів 

прискореної амортизації, які дозволяють списати основну частину 

вартості активів в початкові періоди їх експлуатації, коли вони 

використовуються з максимальною інтенсивністю, створюючи тим самим 

резерв для їх своєчасної заміни в разі фізичного зношування або 

морального старіння. 

 

Функція АСЧ() – дозволяє розрахувати амортизацію обладнання за 

заданий період методом суми чисел, відповідно до якого постійно 

знижуються амортизаційні відрахування і забезпечується повне 

відшкодування амортизаційної вартості обладнання. Синтаксис: 

 



 

319 

АСЧ (нач_стоимость; ост_стоимость;время_эксплуатации; 

период), 

де период – період (повинен бути визначений в тих же одиницях, 

що і час повної амортизації). 

 

Функція ФУО() – обчислює амортизацію обладнання для заданого 

періоду з використанням методу фіксованого зменшення залишку. Метод 

фіксованого зменшення залишку обчислює амортизацію, 

використовуючи фіксовану відсоткову ставку. Синтаксис:  

 

ФУО (нач_стоимость; ост_стоимость; время_эксплуатаци; 

период; месяцы), 

 

де период  – це період, для якого потрібно обчислити амортизацію, 

месяцы  – це кількість місяців в першому році. Якщо аргумент 

«місяці» відсутній, то передбачається, що він дорівнює 12. 

Особливим випадком у використанні функції ФУО() є розрахунок 

амортизації за перший і останній періоди експлуатації активу. За перший 

період експлуатації активу величина амортизації розраховується за такою 

формулою: 

нач_вартість ∙ ставка ∙ місяці / 12. 

Для останнього періоду функція ФУО () використовує іншу 

формулу: 

((нач_вартість – сумарна амортизація за попередні періоди) ∙ 

ставка ∙ (12 – місяці)) / 12. 

Необов’язковий аргумент – місяці використовується в разі, коли 

необхідно більш точно розрахувати суму зношення (якщо актив був 

прийнятий на баланс в певному місяці року). 

 

Функція ДДОБ () дозволяє розрахувати суму амортизації для 

заданого періоду методом зменшення залишку. Метод зменшення 

залишку обчислює амортизацію, використовуючи збільшений коефіцієнт. 

Амортизація максимальна в перший період, в наступні періоди 

зменшується. Повертає значення амортизації активу за вказаний період, 
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використовуючи метод подвійного зменшення залишку або інший, явно 

вказаний метод. Якщо потрібно використовувати інший метод 

обчислення амортизації, то необхідно змінити значення аргументу 

коефіцієнт. Синтаксис: 

 

ДДОБ (нач_стоимость; ост_стоимость; время_эксплуатации; 

период; коэффициент), 

 

де коэффициент  – відсоткова ставка залишку, що знижується. 

Якщо коефіцієнт відсутній, то він вважається рівним 2 (метод подвоєного 

відсотка із залишком, що знижується). 

Всі п’ять аргументів повинні бути позитивними числами. Якщо 

необхідно використовувати метод прямої амортизації в разі, коли 

амортизація перевищує обчислену величину амортизації, скористайтеся 

функцією ПУО. 

 

Функція ПУО ()  повертає величину амортизації активу для будь-

якого обраного періоду, в тому числі для часткових періодів, з 

використанням методу подвійного зменшення залишку або іншого 

вказаного методу. Синтаксис: 

 

ПУО (нач_стоимость; ост_стоимость; время_эксплуатации; 

нач_период; кон_период; коэффициент; без_переключения), 

 

де нач_период – початковий період, для якого обчислюється 

амортизація (повинен бути заданий в тих же одиницях, що і 

время_эксплуатации); 

кон_период – кінцевий період, для якого нараховується амортизація 

(повинен бути заданий в тих же одиницях, що і время_эксплуатации); 

коэффициент – відсоткова ставка залишку, що знижується. Якщо 

коефіцієнт відсутній, то він вважається рівним 2; 

без_переключения – логічне значення, що визначає, чи слід 

використовувати лінійну амортизацію в тому випадку, коли амортизація 

перевищує величину, розраховану методом залишку, що знижується. 
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Якщо аргумент без_переключения має значення ИСТИНА, то Excel 

не перемикається на метод нарахування лінійної амортизації, навіть якщо 

амортизація більше величини, обчисленої методом залишку, що 

знижується. 

Якщо аргумент без_переключения має значення ЛОЖЬ або 

відсутній, то Microsoft Excel перемикається на метод нарахування 

лінійної амортизації, якщо амортизація більше величини, розрахованої 

методом залишку, що знижується.  

Усі аргументи, за винятком аргументу без_переключения, повинні 

бути позитивними числами. 

 

Функція АМГД() дозволяє розрахувати амортизаційні відрахування 

за заданий період – певний рік експлуатації майна. Цей метод 

характеризується постійним зниженням амортизаційних відрахувань і 

забезпечує повне відшкодування вартості майна, що амортизується. 

Синтаксис: 

АМГД(стоимость; остаточная_стоимость; время_эксплуатации; 

период), 

 

де  период – період, для якого потрібно обчислити амортизацію. 

 

Функція ДОБ обчислює величину амортизації майна для заданого 

періоду методом постійного обліку амортизації, використовує фіксовану 

норму амортизації. Синтаксис: 

 

ДОБ(стоимость; остаточная_стоимость; время_эксплуатации; 

период; месяц), 

 

де месяц — кількість місяців в першому році експлуатації майна; 

стандартно значення даного аргументу дорівнює 12. 

 

Висновок. Якщо фахівець буде знати фінансові функції і вміти 

правильно їх використовувати, це допоможе йому заощадити час при 

важких розрахунках і його робота буде спрощена. 



 

322 

5.2 Практична частина 

 

5.2.1 Використання функцій MS EXCEL для розв’язання 

фінансових задач з кредитування та депозитів 

 

Задача 1. На банківський рахунок під 11,5 % річних внесли 37 000 

грн. Визначити розмір вкладу терміном 3 роки, якщо відсотки 

нараховуються кожні півроку. 

Розв’язання. 

Оскільки необхідно розрахувати єдину суму вкладу на основі 

постійної відсоткової ставки, то використовуємо функцію БС (ставка; 

кпер; плт; пс; тип). Аргументи цієї функції: 

1) відсотки нараховуються кожні півроку, тому аргумент ставка 

дорівнює 11,5 % / 2; 

2) загальне число періодів нарахування дорівнює 3∙2 (аргумент 

кпер). 

3) якщо розв’язувати задачу з точки зору вкладника, то аргумент пс 

(початкова вартість вкладу) рівний 37 000 грн., задається у вигляді 

від’ємної величини (–37 000), оскільки для вкладника це відтік його 

грошових коштів (вкладення коштів); якщо розглядати з точки зору 

банку, то даний аргумент (пс) повинен бути заданий у вигляді позитивної 

величини, тому що означає надходження коштів у банк.  

4) аргумент плт відсутній, оскільки внесок не поповнюється.  

5) аргумент тип дорівнює 0 через те, що в подібних операціях 

відсотки нараховуються в кінці кожного періоду (задається стандартно).  

Тоді у кінці 3-го року на банківському рахунку маємо:  

= БС (11,5 % /2;3∙2;;–37 000) = 51 746,86 грн, з точки зору 

вкладника це прибуток,  

= БС (11,5% / 2; 3∙2;; 37 000) = – 51 746,86 грн, з точки зору банку 

це втрата, тобто повернення грошей банком вкладнику.  

На практиці залежно від умов фінансової угоди, відсотки можуть 

нараховуватися кілька разів на рік, наприклад, щомісяця, щокварталу і 

т.д. Якщо відсоток нараховується кілька разів на рік, то необхідне 
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визначення загального числа періодів нарахування відсотків і ставки 

відсотка за період нарахування. 

Ілюстрація розв’язання задачі 1 наведена на рис. 5.13.  

 

 
 

Рисунок 5.13 – Ілюстрація розв’язання задачі 1 

  

Проаналізуйте результати і зробіть висновки. 

 

Задача 2. За облігацією номіналом 50 000 грн., що випущена на 6 

років, передбачено такий порядок нарахування відсотків: в перший рік – 

10 %, в наступні два роки – 20 %, в наступні три роки – 25 %. 

1. Визначити майбутню вартість облігації з урахуванням змінної 

відсоткової ставки. 

2. Визначити майбутню вартість облігації з урахуванням постійної 

відсоткової ставки за роками 20 %. 

ПРИМІТКА: облігація – цінний папір, що закріплює право її власника на 

отримання від емітента облігації в передбачений в ній термін її номінальної 

вартості або іншого майнового еквівалента. Емітент – це об’єкт, що 

випустив цінний папір. Облігація може також передбачати право її власника 

на отримання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації 

або інші майнові права. Прибутком облігації є відсоток. А якщо по-простому, 

то облігація – це цінний папір, який підтверджує, що власник (її власник) 

позичив грошей емітенту (особі, що випустила облігацію). Облігація – це 

борговий цінний папір, що відображає відносини позики між інвестором 

(кредитором) і емітентом (позичальником). Облігація випускається на 
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обмежений термін, протягом терміну обігу облігації емітент виплачує 

власникові облігації обов’язковий, як правило, фіксований відсоток від 

номінальної вартості. Випускаючи облігації, компанія займає гроші і 

зобов’язується згодом повернути їх власникові облігації з відсотками. Для 

компанії випуск облігацій – це один із способів привернути гроші для свого 

розвитку. 

 

Розв’язання. 

1. Оскільки відсоткова ставка змінюється з часом, але є постійною 

протягом кожного з періодів однакової тривалості, то для розрахунку 

майбутнього значення інвестиції за складною відсотковою ставкою слід 

скористатися функцією БЗРАСПИС (первичное; план).  

Ілюстрація розв’язання задачі представлена на рис. 5.14. 

 

 
 

Рисунок 5.14 – Ілюстрація розв’язання задачі 2 

 

Результат розв’язання задачі – 154 687,50 грн може бути знайдений 

і при явному записі функції БЗРАСПИС. Масив відсоткових ставок в 

цьому випадку слід ввести в фігурних дужках:  

 

=БЗРАСПИС(50 000; {0,1; 0,2; 0,2; 0,25; 0,25; 0,25}) = 154687,50. 

2. Проведіть розрахунки при виплаті постійної відсоткової ставки 

20 % річних.  

3. Порівняти результати і зробити висновки. 
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Задача 3. За облігацією, випущеної на 6 років, передбачено порядок 

нарахування відсотків, який наведено в задачі 2. Розрахувати номінал 

облігації, якщо відомо, що її майбутня вартість становить 154 687,50 грн. 

Розв’язання. 

Скористатися апаратом підбору параметра (з меню команди 

Сервіс). Нехай вихідні дані введені відповідно до рис. 5.13: в осередках 

В4:В9 набрані відсоткові ставки; клітинка В3 призначена для зберігання 

значення номіналу облігації; в клітинку В10 введена формула 

=БЗРАСПИС(B3;B4:B9). 

Ініціювати процедуру підбору параметра (з меню команди Сервіс) і 

заповнити діалогове вікно відповідно до даних. Після підтвердження 

введення (рис. 5.15) даних в результаті підбору параметра в клітинці В3 

отримаємо значення номіналу облігації – 50 000 грн. 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Дані для визначення номіналу облігації 

 

Проаналізуйте результати і зробіть висновки. 

 

Задача 4. Фірмі потрібно 500 тис. грн через три роки. Визначити, 

яку суму необхідно внести фірмі зараз в банк, щоб до кінця третього року 

внесок збільшився до 500 тис. грн, якщо відсоткова ставка становить 12 

% річних. 

Розв’язання. 

Для розрахунку суми поточного вкладу задати вихідні дані у 

вигляді таблиці. При введенні формули активізувати функцію ПС і в 

полях її панелі вказати адреси необхідних параметрів В результаті 

обчислень отримаєте від’ємне значення, так як вказану суму фірмі буде 

потрібно внести (рис. 5.16). 
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= ПС (12%; 3; ; 500000) = – 355 890,12 грн. 

 

 
 

Рисунок 5.16 – Ілюстрація розв’язання задачі 4 

 

Проаналізуйте результати і зробіть висновки. 

 

Задача 5. Клієнт укладає з банком договір про виплату йому 

протягом 5 років щорічної ренти в розмірі 5 тис. грн в кінці кожного 

року. Яку суму необхідно внести клієнту на початку першого року, щоб 

забезпечити цю ренту, виходячи з річної відсоткової ставки 20 %? 

Розв’язання: 

Для розрахунку цього обсягу передбачуваної інвестиції на основі 

постійних періодичних виплат в розмірі 5 тис. грн протягом 5 років 

використовується функція ПС. Підставити вихідні дані у задану функцію: 

= ПС ( 20%; 5; 5000; 0; 0) = – 14 953,06 грн. 

Знак «мінус» означає, що клієнт повинен вкласти 14 953,06 грн, 

щоб потім отримати виплати. 

Розрахунок поточної вартості серії майбутніх постійних 

періодичних виплат, зроблених в кінці періоду (звичайні платежі) та 

дисконтованих нормою прибутку, розраховується за формулою: 

Кпер)Ставка(

Плт
...

)Ставка(

Плт

)Ставка(

Плт
ПС
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, 

де ПС – поточна вартість серії фіксованих періодичних платежів; 

Плт – фіксована періодична сума платежу; 

Кпер – загальне число періодів виплат (надходжень); 
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Ставка – відсоткова ставка. 

Тоді розрахунки за формулою такі: 

0614953
201

5000

201

5000

201

5000

201

5000

201

5000
5432

,
),(),(),(),(),(

ПС 














  

Рішення на Листі MS Excel представити у двох варіантах: за 

допомогою функції ПС і за формулою (рис. 5.17). 

 

 
 

Рисунок 5.17 – Ілюстрація до розв’язання задачі 5 

 

Проаналізувати результати і зробити висновки по задачі. 

 

Задача 6. Яку суму можна розмістити на депозиті, щоб через три 

роки одержати 4 млн. грн при ставці складних відсотків: а) 8 % річних, б) 

12 % річних.  

Розглянути випадки, коли нарахування відсотків відбувається 

 раз на рік,  

 два рази на рік.  

  

Вказівка: початкову суму слід знайти як за формулою для 

нарощення складних відсотків, так і за фінансовою функцією ПС 

(наведена вартість). 

Розв’язання. 

Розв’язання за допомогою функції ПС , для неї визначити 

Ставка = i/m, Кпер = m∙n,  Бс = 4000000 грн, Тип – значення 0, 
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ставиться стандартно і означає виплати в кінці періоду (значення 1 

ставиться, якщо виплати ставляться на початку періоду).  

На підставі формули сучасної вартості   

PV= FV∙1/(1+i)n 

обчислити суму, яку можна розмістити на депозиті при нарахування 

відсотків m-разів на рік:   

nm)
m

i
(

FVPV




1

1
. 

Результат виходить зі знаком мінус. Це означає, що треба 

виплатити зазначену суму (рис. 5.18). 

Проаналізуйте результати і зробіть висновки. 

 

  

Рисунок 5.18 – Розв’язання задачі 6 

 

Задача 7. Припустимо, що у вас просять у борг 10 000 грн і 

обіцяють повертати по 1500 грн протягом 7 років. Чи буде вигідна ця 

угода при річній ставці 7 %? Розгляньте кілька сценаріїв вкладення своїх 

грошей, наприклад, 1) 2000 грн на 6 років, 2) 1500 на 12 років, 3) 1500 грн 

на 7 років. Розрахунки провести в Excel. 

Розв’язання. 

1. Розрахувати наведену (теперішню) вартість вкладу, за умови 

надходження 1500 грн протягом 7 років. 
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У розрахунку, що наводиться на рис.5.19 в клітинку В5 введена 

формула  

=ПС(В4;В2;–ВЗ). 

Крім того, для автоматизації складання таблиці в клітинці С2 і В6 

введені відповідно формули 

=ЕСЛИ(В2=1;"рік";ЕСЛИ(И(В2>=2;В2<=4);"роки";"роки")), 

=ЕСЛИ(В1<В5; "Вигідно дати гроші в борг"; ЕСЛИ(В5=В1; 

"Варіанти рівні"; "Вигідно гроші вкласти під відсотки")). 

 

 
 

Рисунок 5.19 – Розрахунок ефективності вкладень 

 

2. Побудувати сценарії вкладу грошей. Розглянути три комбінації 

терміну і суми грошей, що щорічно повертаються:  

1) 6 та 2 000;  

2) 12 та 1 500,  

3) 7 та 1 500. 

Обрати команду Сервіс / Сценарії (Tools, Scenarios). У 

діалоговому вікні Диспетчер сценаріїв (Scenarios Manager) для 

створення першого сценарію натисніть кнопку Додати (Add) (рис.5.20).  

У діалоговому вікні Додавання сценарію (Add Scenario) в полі 

Назва сценарію (Scenario Name) ввести, наприклад, пс1, а в полі Змінні 

клітинки (Сhanging Cells) – посилання на клітинки В2 і ВЗ, в які 

вводяться значення параметрів завдання (термін і сума грошей, що 

щорічно повертаються) (рис. 5.21). Після натиснення кнопки ОК 

з’явиться діалогове вікно Значення клітинок сценарію (Scenario 

Values), в поле якого введіть значення параметрів для першого сценарію 
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(рис. 5.22). За допомогою кнопки Додати (Add) послідовно створіть 

потрібну кількість сценаріїв (рис. 5.23).  

 

 
 

Рисунок 5.20 – Вікно Диспетчер        Рисунок 5.21 – Додавання сценарію 

                     сценаріїв  

 

         
 

Рисунок 5.22 – Вікно                         Рисунок 5.23 – Додавання сценаріїв 

    Значення клітинок сценарію  
  

Після цього діалогове вікно Диспетчер сценаріїв (Scenarios 

Manager) матиме вигляд, показаний на рис. 5.24.  
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Рисунок 5.24 – Вивід сценаріїв на Лист 

 

За допомогою кнопки Вивести (Show) можна вивести результати, 

що відповідають обраному сценарію. Натискання кнопки Звіт 

(Summary) відкриває діалогове вікно Звіт за сценарієм (Scenario 

Summary) (рис. 5.25).  

 

 
 

Рисунок 5.25 – Вікно Звіт за сценарієм 

 

У цьому вікні в групі Тип звіту (Scenario Type) необхідно 

встановити перемикач в положення Структура (Scenario Summary) або 

Зведена таблиця (Scenario Pivot Table), а в полі Клітинки результату 

(Result Cells) дати посилання на клітинки, де обчислюються значення 

результуючих функцій.Після натискання кнопки ОК створюється звіт. На 

рис. 5.26 продемонстровано звіт за сценарієм типу Структура (Scenario 

Summary). 

Проаналізуйте результати і зробіть висновки по завданню. 
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Рисунок 5.26 – Звіт за сценарієм типу Структура 

 

Задача 8. На рахунку вкладника є 200 000 грн, які вкладені під 8 % 

річних. Скільки часу буде потрібно, для того щоб сума вкладу стала 

рівною 800 000 грн? 

Розв’язання. 

Необхідно використовувати фінансову функцію КПЕР, яка має 

такий синтаксис: КПЕР (Ставка;Плт;Пс;Бс;Тип). 

1. Ввести вихідні дані так, як наведено на рис. 5.27 (вихідні дані 

виділені кольором). 
 

 
 

Рисунок 5.27 – Вихідні дані і результат розв’язання задачі 8 
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При введенні вихідних даних слід зауважити: 

• аргумент Плт дорівнює нулю, оскільки в умові не 

обговорюються регулярні виплати за кредитом; 

• аргумент Пс негативний через те, що вкладник ці гроші віддав 

банку; 

• аргумент Бс позитивний, оскільки владник ці гроші отримає від 

банку. 

Формула =КПЕР(В1;В2;В4;В3;В4;В5) повертає число 18,01. 

Оскільки аргумент ставки був узятий як річний, отже, отриманий 

результат – це термін, виражений в роках. Результат наведено на рис. 

5.27. 

Проаналізуйте результати і зробіть висновки. 

 

Задача 9. Необхідно накопичити 120 000 грн. Зараз є 100 000 грн. 

Номінальна відсоткова ставка 9,5 % з нарахуванням 1) один раз у 

квартал, 2) два рази на рік. Скільки потрібно часу для накопичення 

необхідної суми за складними та простими відсоткам. Розрахувати 

необхідний час для накопичення суми 120 тис грн двома способами: за 

формулою і за фінансовою функцією КПЕР. 

 

Розв’язання. 

1. Активувати фінансову функцію КПЕР, заповнивши її параметри: 

Ставка = 9,5/m , Плт = 0, Пс = - 100 000, Бс = 120 000, Тип = 0, 

ставиться за замовчуванням і означає виплати в кінці періоду, (значення 1 

ставиться, якщо виплати ставляться на початку періоду). 

Результат у стовпці Е (рис. 5.28) демонструє кількість періодів 

нарахування. У цьому випадку – це квартал. Для того, щоб знайти роки 

треба цей результат розділити на m – кількість нарахувань відсотків в 

році (результат у стовпці F). 

2. Знайти кількість років, необхідних для отримання потрібної суми 

за формулами. Формули для обчислення періоду вкладу взяти з табл. 5.1 

та відкоригувати під умови нарахування відсотків m разів на рік для 

простих та складних відсотків відповідно: 
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Проаналізуйте результати і зробіть висновки. 

 

 
 

Рисунок 5.28 – Розрахунки періодів вкладу за формулами та за функцією 

КПЕР 

 

Задача 10. Розрахувати постійні річні виплати за 30-річною 

іпотечною позикою зі ставкою 8 % річних при початковому внеску 20 % і 

щомісячній (щорічною) виплаті за допомогою функції ПЛТ. 

 

Розв’язання. 

Ввести дані і формули (рис. 5.29). Результати розрахунків – на рис. 

5.30. Функція ПЛТ обчислює величину постійної періодичної виплати 

ренти (наприклад, регулярних платежів за позикою) при постійній 

відсотковій ставці. 

ПРИМІТКА: важливо бути послідовним у виборі одиниць виміру 

для завдання аргументів Ставка і Кпер. Наприклад, якщо робляться 

щомісячні виплати за чотирирічним кредитом з розрахунку 12 % річних, 

то для аргументу Ставка використовуйте 12 % / 12, а для аргументу 
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Кпер – 4∙12. Якщо робляться щорічні платежі за тією ж позикою, то 

для аргументу Ставка задається 12 %, а для аргументу Кпер – 4. 

 
 

Рисунок 5.29 – Формули для розрахунку внесків за позикою 

 

 

 

Рисунок 5.30 – Розрахунок внесків за іпотечною позикою 

 

Для знаходження загальної суми, яка виплачується протягом 

інтервалу виплат, помножається значення, що повертається функцією 

ПЛТ на величину Кпер. 

Проаналізувати результати і зробити висновки. 
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Задача 11. Банк надає кредит 20 000 грн на один рік з щомісячними 

виплатами 1700 грн на початку кожного місяця. Якою має бути річна 

відсоткова ставка, щоб «погасити» кредит вчасно? 

Розв’язання. 

Необхідно використовувати фінансову функцію СТАВКА, яка має 

наступний синтаксис:  

СТАВКА(Кпер; Плт; Пс; Бс; Тип; Предположение). 

1. Ввести вихідні дані так, як наведено на рис. 5.31 (вихідні дані 

виділені кольором). 

 

 
 

Рисунок 5.31 – Вихідні данні і результат розв’язання задачі 11 

 

Слід звернути увагу: 

 періодичні виплати повинні відбуватися щомісяця, тому 

необхідно перевести значення аргументу Кпер; 

 аргумент Плт негативний, оскільки одержувач кредиту, 

виплачуючи щомісячний платіж, «віддає» гроші;  

 аргумент Пс позитивний, оскільки покупцеві гроші віддаються 

банком; 

 аргумент Бс дорівнює нулю, так як кредит повинен бути 

повністю погашений; 

 аргумент Тип дорівнює одиниці, так як оплата кредиту 

відбувається на початку кожного місяця; 
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 аргумент Предположение задає передбачуване значення 

ставки, якщо цей аргумент відсутній, як в цьому завданні, то він 

вважається рівним 10 %. 

2. Провести обчислення за такою формулою:  

=СТАВКА(В1;В2;В4;В3;В4;В5;1). 

Отриманий результат – щомісячна відсоткова ставка, але за умовою 

задачі потрібно знайти річну відсоткову ставку. Це можна зробити за 

формулою =В7*12. Результат розрахунку наведено на рис. 5.31. 

Проаналізувати результати і зробити висновки. 

 

Задача 12. Фірма отримала в кредит на 3 роки в розмірі 50 млн грн 

за умови повернення 55 млн грн. Знайти відсоткову ставку за цим 

кредитом, якщо відсотки нараховуються: 

а) за простою відсотковою ставкою; 

б) за складною відсотковою ставкою при нарахуванні відсотків раз 

на квартал; 

в) за складною відсотковою ставкою при нарахування відсотків 

щомісяця. 

Розв’язання. 

З формули нарощеної суми для простих відсотків вираз для простої 

відсоткової ставки має вигляд  









 1

1
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n
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З формули для складної відсоткової ставки (за умови нарахування 

відсотків m разів на рік) вираз має вигляд  
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Значення номінальної відсоткової ставки можна знайти, 

застосовуючи фінансову функцію СТАВКА. Ця функція дає значення 

відсотка за період. Щоб отримати номінальну (річну ставку складних 
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відсотків) відсоткову ставку, треба цей результат помножити на число 

періодів нарахування на рік.  

Аргументи функції СТАВКА: 

Кпер = m∙n,  Плт =0, Пс = – 50, Бс = 55. 

Результат – ставка за період нарахування відсотків.  

Річна ставка = ставка за період, помножена на число нарахувань 

на рік. Розв’язання наведено на рис. 5.32. 

Проаналізувати результати і зробити висновки. 

 

 
 

Рисунок 5.32 – Приклад результатів задачі 12. 

 

Задача 13. Підприємець може отримати річну позику на умовах: 

а) щоквартального нарахування складних відсотків з розрахунку 75 

% річних; 

б) піврічного нарахування складних відсотків з розрахунку 80 % 

річних. 

Якому варіанту віддати перевагу? Задачу розв’язати двома 

способами: вбудованою функцією і за формулою. Порівняти нарощені 

суми, застосовуючи формулу складних відсотків. Порівняти ефективні 

відсоткові ставки. 

Розв’язання. 

1. Ввести дані задачі в Листі Excel. 

2. Розрахувати ефективну відсоткову ставку за формулою  

1

1











n

eff
PV

FV
i . 
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3. Розрахувати ефективну відсоткову ставку за допомогою 

фінансової функції ЭФФЕКТ. 

Аргументи: Номінальна ставка – це номінальна ставка складних 

відсотків; Кол_пер – кількість нарахувань складних відсотків на рік. 

Приклад виведення результатів наведено на рис. 5.33. 

4. Порівняти результати розрахунків за формулою і функцією 

ЭФФЕКТ. 

5. Зробити висновки по задачі. 

 

 
 

Рисунок 5.33 – Приклад виводу результатів по задачі 13 

 

Задача 14. Підприємець 1 вирішив захистити і примножити свої 

заощадження. Він йде в банк і кладе свої 10 тис грн на 20 років на 

депозитний рахунок з річною відсотковою ставкою 13 %. Капіталізація 

нарахованих відсотків здійснюється в кінці кожного року, тобто 

нарахування йде за складними відсотками 

[http://berg.com.ua/basic/compound-interest]. У той же час його друг 

Підприємець 2 вирішив зберегти і примножити ту ж суму, але відсотки не 

складні, а прості, і відсоткова ставка вище 15,5 %.  

Розрахувати накопичені суми в Excel.  Побудувати графіки зміни 

нарощених сум за двома схемами: прості і складні відсотки.  

Провести розрахунки і побудувати графіки, якщо відсоткова ставка 

за простими відсотками буде збільшена до 20 % (ставка за складними 

залишиться 13 %). Проаналізувати результати і зробити висновки.  
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Розв’язання. 

На рис 5.34 подано формули для розрахунків, на рис. 5.35 – 

результати – чисельні значення і графік для первісних даних.  

Аналогічно проводяться розрахунки для змінних даних: прості 

відсотки 20 % ,  складні – 13 %. 

Побудувати графіки зміни нарощених сум. Проаналізувати їх 

динаміку. Проаналізувати результати двох варіантів розрахунків та 

зробити висновки щодо ефективності використання складних та простих 

відсотків. 

 
 

Рисунок 5.34 – Формули для нарахування простих та складних відсотків 
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Рисунок 5.35 – Зміни нарощених сум за простими і складними відсотками
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5.2.2 Побудова кредитного калькулятора в EXCEL 

 

Задача 15. Провести фінансові розрахунки за кредитом у розмірі 1 

млн грн строком 2 роки під 12 % річних, використовуючи різні варіанти 

погашення кредиту: 

1) виплати за кредитом рівними сумами; 

2) дострокове погашення кредиту зі зменшенням терміну або 

виплати; 

3) погашення кредиту нерегулярними виплатами. 

Для цього побудувати кредитні калькулятори в Excel. 

[http://www.planetaexcel.ru/techniques/11/202/]. 

Розв’язання. 

Варіант 1. Простий кредитний калькулятор в Excel для погашення 

кредитів рівними сумами. 

1. Розрахунок щомісячної виплати за ануїтетним кредитом (тобто 

кредитом, де виплати здійснюються рівними сумами). Для цього в Excel 

використати функцію ПЛТ (PMT) з аргументами: Ставка = 1 (якщо 

річна ставка 12 %, то на один місяць має припадати по 1 %), Кпер = 24 

місяці, Бс = 1000000, Пс = 0, Тип = 0 (виплати на кінець місяця). 

2. Розрахунок загального обсягу виплат і вартості кредиту, тобто ту 

суму, яку віддають банку за тимчасове використання його грошей (рис. 5. 

36). 

 

 
 

Рисунок 5.36 – Розрахунок загального обсягу виплат і вартості кредиту 

3. Побудова плану погашення кредиту. 
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4. Обчислення частини чергового платежу, яке припадає на виплату 

самого кредиту (тіла кредиту) – ОСПЛТ (PPMT), і частини, яка припаде 

на відсотки банку ПРПЛТ (IPMT). Функція ОСПЛТ (PPMT) вводиться 

за аналогією з ПЛТ (рис. 5.37).  

 

 
 

Рисунок 5.37 –  Налаштування функції ОСПЛТ 

 

Додався тільки параметр Период з номером поточного місяця 

(виплати). Функція ПРПЛТ (IPMT) для обчислення відсоткової частки 

вводиться аналогічно. Скопіювати введені формули вниз по клітинкам 

стовпця до останнього періоду кредиту і додати стовпці з формулами для 

обчислення загальної суми щомісячних виплат (вона постійна і дорівнює 

обчисленій вище в клітинці C7) і сумою боргу, що залишилася (рис. 5.38). 

 

 
 

Рисунок 5.38  Заповнення формул для розв’язання задачі 15 
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5. Налаштування калькулятора на автоматичне підстроювання під 

будь-який термін кредиту. В клітинці В14 краще використовувати 

формулу вигляду: 

=ЕСЛИ(B14>=$E$7;"";B14+1). 

Ця формула перевіряє за допомогою функції ЕСЛИ (IF) досягли ми 

останнього періоду чи ні і виводить порожній текстовий рядок ("") у тому 

випадку, якщо досягли, або номер наступного періоду (рис. 5.39). При 

копіюванні такої формули вниз на велику кількість рядків отримаємо 

номери періодів як раз до потрібної межі (терміну кредиту). 

В інших клітинках цього рядка можна використовувати схожу 

конструкцію з перевіркою на наявність номера періоду: 

=ЕСЛИ(В15<>""; текущая формула; ""). 

Тобто якщо номер періоду не порожній, то обчислюємо суму 

виплат за допомогою формул ПРПЛТ і ОСПЛТ. Якщо ж номера немає, 

то виводимо порожній текстовий рядок. 

 

 

 

Рисунок 5.39 – Налаштування калькулятора на автоматичне підстроювання під 

будь-який термін кредиту 

 

Результати розрахунків за кредитом за допомогою простого 

калькулятора подано на рис. 5.40. 

 

Варіант 2. Кредитний калькулятор в Excel для погашення кредитів 

зі зменшенням терміну або виплати. 
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Рисунок 5.40 – Результати розрахунків за кредитом за допомогою простого 

калькулятора 

 

Реалізований у першому варіанті калькулятор не враховує один 

момент: в реальному житті, швидше за все, будуть вноситися додаткові 

платежі для дострокового погашення за зручної нагоди. Для реалізації 

цього можна додати стовпець з додатковими виплатами, які будуть 

зменшувати залишок. Однак більшість банків в подібних випадках 

пропонують на вибір: скорочувати або суму щомісячної виплати, або 

термін. Кожен такий сценарій для наочності краще порахувати окремо.  

У разі зменшення терміну необхідно додатково за допомогою 

функції ЕСЛИ (IF) перевіряти: чи не досягнутий нульовий баланс раніше 

терміну (рис. 5.41). А в разі зменшення виплати – заново перераховувати 

щомісячний внесок, починаючи з наступного після дострокової виплати 

періоду (рис. 5.42). 

Варіант 3. Кредитний калькулятор для кредиту з нерегулярними 

виплатами. Існують варіанти кредитів, де клієнт може платити 

нерегулярно, в будь-які довільні дати вносячи будь-які наявні суми. 

Відсоткова ставка за такими кредитами звичайно вища, але свободи 

виходить більше. Можна навіть взяти в банку ще грошей на додачу до 

наявного кредиту. Для розрахунку за такою моделлю необхідно 
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розраховувати відсотки і залишок з точністю не до місяця, а до дня (рис. 

5.43). Передбачається, що: 

 у додаткові клітинки вводяться довільні дати платежів і їх суми; 

 негативні суми – виплати банку, позитивні – беремо додатковий 

кредит до вже наявного; 

 підрахувати точну кількість днів між двома датами (і відсотків, 

які на них припадають) можна за допомогою функції ДОЛЯГОДА 

(YEARFRAC). 

 

 
 

Рисунок 5.41 – Кредитний калькулятор для випадку зменшення терміну 

кредиту 
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Рисунок 5.42 – Кредитний калькулятор для випадку зменшення виплати за 

кредитом 

 

 

 
 

Рисунок 5.43 – Кредитний калькулятор при регулярних платежах 
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Проаналізувати побудовані схеми погашення кредиту. 

Оцінити результати і зробити висновки. 

 

Задача 16. Покупець розглядає варіант придбання автомобіля в 

кредит (рис. 5.44).  

 

 

 

Рисунок 5.44 – Вихідні дані за кредитом 

 

Здійснити розрахунки за кредитною операцією, розглянути різні 

сценарії [http://klarik.net/uroki-excel/funkciya-scenarii-ms-excel/]. 

Розв’язання. 

1. Розрахувати суму щомісячних виплат за кредитом (величини 

ануїтету) за допомогою функції ПЛТ (рис. 5.45).  

2. Розрахувати реальну вартість покупки автомобіля (рис. 5.45): 
 

Реальна вартість покупки = (сума щомісячних виплат ∙ термін 

кредиту) – початковий внесок – (сума кредиту ∙ відсоток за відкриття 

рахунку) – (щомісячні платежі за обслуговування рахунку ∙ термін 

кредиту). 
 

3. Розрахувати суму переплати (див. рис. 5.45):  
 

Сума переплати = сума кредиту + реальна вартість покупки. 
 

4. Розрахувати альтернативні варіанти взяття кредиту в інших 

банках. Потрібно обдзвонити банки, де потенційно можна взяти кредит, 

дізнатися, який відсоток за кредитом бере банк, потрібна передоплата, чи 

є супутні платежі за рахунком: платіж за відкриття рахунку, за 

http://klarik.net/uroki-excel/funkciya-scenarii-ms-excel/
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обслуговування рахунку. Всі отримані дані занести в таблицю сценаріїв. 

На панелі інструментів, в закладці Дані – Аналіз – Що-якщо вибрати 

Диспетчер сценаріїв. Відкриється діалогове вікно Диспетчер сценаріїв. 

Натиснути Додати. Ввести назву банку і діапазон змінюваних клітинок 

(тобто тих клітинок, значення яких для різних банків будуть 

змінюватися). 

 

 
 

Рисунок 5.45 – Розрахунки за кредитом – формули та результати 

 

Відключити опцію Заборонити зміни. Натиснути ОК. У вікні 

Значення клітинок сценарію поміняти значення в полях на відповідні 

значення для Банка А, ОК. Знову з’являється вікно диспетчера сценаріїв. 

Натиснути кнопку Додати. Ввести назву банку і діапазон змінюваних 

осередків (він відповідає діапазону клітинок для Банку А) (рис. 5.46). 

Відключити опцію Заборонити зміни, ОК. У вікні Значення осередків 

сценарію поміняти значення в полях на відповідні значення для Банку Б. 

Тепер у діалоговому вікні диспетчера сценаріїв з’явиться сценарії для 

двох банків: Банку А і Банку Б. Подібним чином створимо сценарій для 

Банку В. Натискаємо ОК. У вікні Значення клітинок сценарію міняємо 

значення в полях на відповідні значення для Банку В. 
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Рисунок 5.46 – Створення сценаріїв 

 

У діалоговому вікні диспетчера сценаріїв з’явилися сценарії для 

банків: Банку А, Банку ББ і Банку ВВВ (рис. 5.47).  
 

 
 

Рисунок 5.47 – Дані за альтернативними кредитами 

 

Перемикатися між готовими сценаріями можна за допомогою 

кнопки Вивести. 
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5. Створити звіти за сценаріями. У діалоговому вікні диспетчера 

сценаріїв натиснути кнопку Звіт. Вибрати тип звіту Структура, в полі 

клітинки результату внести адреси блоку клітинок В9:В11 (рис. 5.48). 

 

 

 

Рисунок 5.48 – Створення звіту для сценаріїв кредитування 

 

На новому Листі з’явиться Структура сценария (рис.5.49). 

 

 
 

Рисунок 5.49 – Звіт за сценаріями 

 

Для більшої наочності адреси клітинок у звіті замінити на текст, 

відповідний кожній клітинці, і видалити непотрібні дані (рис. 5.50). 
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Рисунок 5.50 – Остаточний звіт за сценаріями кредитування 

 

Проаналізувати  результати.  

Зробити висновки про доцільність кредитування. 

 

5.2.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань 

Задача 17. Вартість активу становить 10 000 грн, термін 

експлуатації активу – 5 років, а ліквідаційна вартість – 2000 грн. Створіть 

таблицю нарахування зносу, в якій би вказувалися суми щорічної 

амортизації і значення залишкових вартостей в кінці кожного року, 

застосовуючи один з методів нарахування амортизації: 

1) лінійний метод; 

2) суми (річних) чисел; 

3) фіксованого зменшення залишку; 

4) подвійного зменшуваного залишку; 

5) подвійного відсотка із залишком, що знижується. 

 Розв’язання. 

1. Лінійний метод. Для того щоб провести розрахунки амортизації, 

необхідно використовувати функцію АПЛ (рис. 5.51). 

 На рис. 5.51 (клітинки С9:B13) наведено розрахунок величини 

амортизації за кожен період за формулою =АПЛ($D$3;$D$4;$D$5). 
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Рисунок 5.51 – Вихідні дані і розв’язання задачі з використанням функції АПЛ 

  

Залишкова вартість активу визначається як різниця між первісною 

вартістю і величиною амортизації, нарахованої за попередні періоди. 

Наприклад, в кінці першого року експлуатації залишкова вартість активу 

обчислюється за формулою  =$D$3-СУММ($C$9:C9), в кінці другого 

року за формулою =$D$3-СУММ($C$9:C10) і т. д. Як видно з рис. 5.51, 

зменшення залишкової вартості активу здійснюється за лінійним 

законом. 

2. Метод «суми (річних) чисел». Необхідно використовувати 

функцію АСЧ. У цьому методі підсумовуються порядкові номери років, 

протягом яких актив знаходиться в експлуатації. Період експлуатації 

активу становить 5 років, тоді сума всіх років експлуатації активу 

дорівнює: 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5). Потім різниця між первісною і 

залишковою вартістю активу поділяється на це число і помножується на 

кількість років періоду експлуатації. В перший рік це буде число 5, на 

другій – 4 і т. д. На рис. 5.52 величина амортизації за перший період 

(клітинка С18) обчислюється за формулою =АСЧ($D$3;$D$4;$D$5;B18). 

Залишкова вартість активу визначається як різниця між первісною 

вартістю і величиною амортизації, нарахованої за попередні періоди. 

Наприклад, у кінці першого року експлуатації залишкова вартість активу 

обчислюється за формулою =$D$3-СУММ($C$17:C18), в кінці другого 

року – за формулою =$D$3-СУММ($C$17:C19) і т. д. 
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Рисунок 5.52 – Вихідні дані і розв’язання задачі з використанням функції АСЧ 

 

В кінці терміну експлуатації активу його вартість стає рівною 

залишковій вартості. Клітинка D22 містить формулу =$D$3-

СУММ($C$17:C22), яка повертає залишкову вартість активу. 

 

3. Метод фіксованого зменшення залишку. Необхідно 

використовувати функцію ФУО (рис. 5.53). Величина амортизації за 

поточний період обчислюється як різниця між первісною вартістю та 

сумарною амортизацією за попередні періоди, помножена на фіксовану 

відсоткову ставку, яка обчислюється за формулою  

Ставка = 1 – ((залишкова вартість/первісна вартість)(1/час 

експлуатації)), 

=1 – ((D4/D3)^(1/D5)). 

  

 

 

Рисунок 5.53 – Використання функції ФУО для розв’язання задачі 
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 На рис. 5.53 величина амортизації за перший період (клітинка В9) 

обчислюється за формулою =ФУО($D$3;$D$4;$D$5;B26). 

Залишкова вартість активу в клітинці D30 на 3 грн більше, ніж 

залишкова вартість, визначена раніше (на рис. 5.51 точне значення 

залишкової вартості міститься в клітинці D4). Так вийшло тому, що 

фіксована ставка, яку обчислює функція ФУО, округляється до 3 цифр, 

тобто замість значення 0,27522, обчисленого за формулою =1-

((D4/D3)^(1/D5)). Використання аргументу місяці функції ФУО при 

обчисленні величини амортизацій активу дозволяє врахувати час покупки 

активу. Так, якщо покупка зроблена не в січні, а наприклад, в червні, то 

для обчислення величини амортизації за перший рік необхідно 

використовувати таку формулу: =ФУО($D$3;$D$4;$D$5;B35;6). 

Як аргумент місяці функції ФУО використовується число 6, що 

визначає кількість місяців, протягом яких буде нараховуватися 

амортизація в перший рік. Для того щоб обчислити величину амортизації 

за інші періоди, необхідно скопіювати цю формулу в клітинки С36:С40 

(рис. 5.54). Період нарахування амортизації починається в середині 

першого року і закінчується в середині шостого року. Тому на рис. 5.54 

вказані шість періодів. 

 

 

 

Рисунок 5.54 – Використання функції ФУО для обчислення величини 

амортизації активу (за неповний перший рік) 
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4. Метод подвійного зменшуваного залишку. Тут необхідно 

використовувати функцію ДДОБ. На рис. 5.55 наведено приклад 

обчислення величини амортизації за методом подвійного зменшуваного 

залишку. Величина амортизації в перший період вираховується за 

формулою =ДДОБ($D$3;$D$4;$D$5;B45). Щоб обчислити величину 

амортизації в наступні періоди, скопіювати цю формулу в клітинки. 

Даний метод дозволяє значно прискорити процес нарахування 

амортизації. 

ПРИМІТКА. Замість коефіцієнта 2 можна використовувати інше 

значення. Наприклад, якщо треба збільшити величину амортизації в 1,5 

рази, то ввести в клітинку С35 формулу 

=ДДОБ($D$3;$D$4;$D$5;B45;1,5) і скопіювати в С36:С40. 
 

 
 

Рисунок 5.55 – Використання функції ДДОБ для розв’язання задачі 

 

5. Метод подвійного відсотка із залишком. Необхідно 

використовувати функцію ПУО. Якщо необхідно обчислити величину 

амортизації за перше півріччя першого року експлуатації, то значення 

аргументів нач_период і кон_период відповідно рівні 0 і 0,5. Останній 

аргумент без_переключения визначає метод розрахунку амортизації. 

Якщо аргумент без_переключения має значення ЛОЖЬ або відсутній, 

функція ПУО перемикається на лінійний метод нарахування амортизації; 

але перемикання на лінійний метод виконується тільки в тому випадку, 

якщо нарахування амортизації за лінійним методом відбувається 
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швидше, ніж за методом подвійного відсотка із залишком, що 

знижується. Якщо аргумент без_переключения має значення ИСТИНА, 

то функція ПУО не переходить на лінійний метод нарахування лінійної 

амортизації. На рис. 5.56 наведено приклад нарахування амортизації з 

використанням функції ПУО, у якій аргумент коэффициент дорівнює 1, 

а аргумент без_переключения має значення ИСТИНА. Оскільки до кінця 

терміну експлуатації активу його первісна вартість не зменшується до 

залишкової вартості, тому слід використовувати інше значення аргументу 

коэффициент або присвоїти аргументу без_переключения значення 

ЛОЖЬ. 
 

 

 

Рисунок 5.56 – Розв’язання задачі з використанням функції ПУО (аргумент 

без_переключения має значення ИСТИНА) 

 

На рис. 5.57 аргумент без_переключения функції ПУО має 

значення ЛОЖЬ. В цьому випадку відбувається перемикання на лінійний 

метод нарахування амортизації. Як наслідок, до кінця п’ятого року 

експлуатації актив повністю зношений. 

  Проаналізувати результати розрахунків за різними методами. 

Зробити висновки. 

 



 

358 

  

 
 

Рисунок 5.57 – Розв’язання задачі з використанням функції ПУО 

(аргумент без_переключения має значення ЛОЖЬ 

 

Задача 18. Для забезпечення виробничої діяльності підприємства 

придбали деяке обладнання. На момент введення даного активу в 

експлуатацію його початкова вартість становила 10000 тис. грн. 

Корисний термін експлуатації обладнання становить 6 років. В кінці 

терміну експлуатації (терміну корисної служби) даного активу його 

ліквідаційна вартість ймовірно становитиме 1000 тис. грн. Необхідно 

визначити величину амортизаційних відрахувань за кожним періодом 

(роком), використовуючи різні варіанти списання зношення активу і 

оцінити отримані результати з точки зору ефективності застосування того 

чи іншого методу на підприємстві. 

Розв’язання. 

1. Ввести вихідні дані на робочий Лист, як показано на рис. 5.58. 

 

 

 

Рисунок 5.58 – Вихідні дані до задачі 18 



 

359 

2. Створити таблицю, що дозволяє розрахувати суму амортизації, 

використовуючи кілька функцій і різні методи списання зношування. 

3. Розрахувати суму амортизації при рівномірному списанні 

зношування, застосувавши функцію АПЛ (). Розрахунки за 2 періоди 

наведено на рис. 5.59. 

4. Розрахувати амортизацію методом суми років – функція АСЧ (). 

За два послідовних періоди (наприклад, за 1-й і 2-й) сума амортизації 

становитиме відповідно (рис. 5.59): 
 

= АСЧ(10000;1000;6;1)(Результат: 2571,43); 

= АСЧ(10000;1000;6;2)(Результат: 2142,86). 

 

   

 

Рисунок 5.59 – Амортизація при різних методах списання зносу 

 

5. Розрахувати амортизацію методом залишку, що зменшується, – 

функція ФУО (). За 1-й і 2-й періоди амортизація складе (рис. 5.59): 
 

= ФУО(10000;1000;6;1)(Результат: 3190,00); 

= ФУО(10000;1000;6;2)(Результат: 2172,39). 
 

6. Розрахувати амортизацію методом подвійного списання – 

функція ДДОБ (), що дозволяє використовувати в якості коефіцієнта 

будь-яке позитивне значення. Амортизація за 1-й та 2-й періоди складе 

(рис. 5.59): 
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= ДДОБ(10000;1000;6;1)(Результат: 3333,33); 

= ДДОБ(10000;1000;6;2)(Результат: 2222,22). 
 

Остаточні результати розрахунку сум амортизаційних відрахувань 

за періодами, використовуючи різні варіанти списання зношування, 

наведені на рис. 5.60. 

  

 

 

Рисунок 5.60 – Розрахунок амортизації різними методами (формули та 

результати) 

 

6. Провести аналіз результатів. Зробити висновки. 

 

Задача 19. Купили комп’ютер за 6 000 грн, який має термін 

експлуатації 5 років, після чого він оцінюється в 1 000 грн. Визначити 

амортизацію, використовуючи різні методи. 

Розв’язання. 

1. Визначити зниження вартості комп’ютера для кожного року 

експлуатації при рівномірній амортизації (функція АПЛ). 
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2. Обчислити річну амортизацію майна для зазначеного періоду 

методом суми років (функція АСЧ ()). 

3. Визначити амортизацію методом постійного обліку – функція 

ФУО () 

4. Визначити амортизацію методом подвійного обліку амортизації – 

функція ДДОБ (). 

Результати наведено на рис. 5.61. 

 

     

  

Рисунок 5.61 – Розрахунок амортизації для задачі 19 (формули та результати) 

 

5. Провести аналіз результатів. Зробити висновки. 
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Задача 20. Початкова вартість обладнання 15 000 грн, залишкова 

вартість 1800 грн і термін корисної служби 5 років. Необхідно 

розрахувати суми амортизаційних відрахувань: 1) рівномірним методом; 

2) методом суми років; 3) методом подвійного списання; 4) методом 

залишку, що знижується. 

Розв’язання. 

Для розв’язання даної задачі використовуються функції АПЛ, АСЧ, 

ДДОБ, ФУО. Результати їх застосування подано на рис. 5.62. 

 

 

 

 

Рисунок 5.62 – Результати розв’язання задачі 20 

 

Провести аналіз результатів. Зробити висновки. 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Вивчення основ фінансової математики: сутності нарощення і 

дисконтування, суті та визначення відсоткових платежів, різних типів 

ставок. 

2. Вивчення методів амортизації. 

3. Розв’язання фінансових задач в MS Excel (згідно з послідовністю 

в практичній частині). 

4. Оформлення звіту. Звіт повинен містити титульний аркуш і 

основну частину, а саме: 

– мета роботи; 

– короткий виклад порядку виконання практичної частини (за 

текстом обов’язково вставити основні скріншоти з результатами 

розрахунків, надати аналіз результатів і висновки щодо кожної 

розглянутої задачі); 

– висновки з лабораторної роботи (що було вивчено, які завдання 

вирішені і які отримані навички практичної роботи). 

 

Контрольні питання 

 

1. У чому полягає сутність відсоткових платежів? Що таке 

процентні гроші? 

2. У чому відмінність між простими і складними ставками? 

3. У чому відмінність між відсотковою і облікового ставками? 

4. Що таке дисконтування і теперішня вартість? 

5. Що таке нарощена сума і наведена сума? 

6. Що таке кредитний калькулятор? 

7. Які фінансові функції MS Excel використовуються для 

обчислення за кредитними та депозитними операціями? 

8. Що таке амортизація? Дайте характеристику методам 

амортизації. 

9. Визначте особливості використання кожного методу амортизації. 

10. Перерахуйте функції MS Excel, які використовуються для 

обчислення амортизації. 
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