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Застосування методів моделювання в аналітичному дослідженні 

господарської діяльності підприємств та їхніх структурних підрозділів є 
однією з передумов широкого використання економіко-математичних 
методів. Запровадження останніх сприятиме розширенню вивчення 
спектра факторів, що впливають на окремі аспекти діяльності суб’єктів 
господарювання, а отже, і визначенню можливих додаткових резервів 
підвищення ефективності виробництва. Ідеться передусім про постановку 
й розв’язання нових багатовимірних завдань аналізу, виконання яких за 
допомогою традиційних методів неможливе [2, 37]. 

На сучасному етапі економічного реформування, запровадження 
ринкових методів господарювання зростає потреба в оперативності 
прийняття управлінських рішень, у розрахунку й прогнозуванні варіантів 
можливих напрямків виробничої діяльності окремих підприємств. А це 
практично неможливо здійснити без застосування в аналітичному 
дослідженні економіко-математичних методів. Найпоширенішим у процесі 
простого економічного аналізу є використання методів елементарної 
математики. Вони застосовуються для обґрунтування потреби у 
виробничих ресурсах, для балансових та інших розрахунків. Для 
дослідження складніших економічних явищ застосовуються методи вищої 
математики, наприклад диференціальне та інтегральне числення, 
логарифмування. Використання в економічному аналізі методів навіть 
елементарної математики, зокрема методу математичних перетворень, 
спрощує вивчення впливу додаткових факторів на об’єкт дослідження. 

Метод математичних перетворень є найбільш ефективним у кратних 
економіко-математичних моделях, де значення підсумкового показника 
визначається як співвідношення факторних показників. Реалізація цих 
методів відбувається за трьома основними модифікаціями [1, 214]. 

Перша модифікація передбачає подовження чисельника 
розрахункової моделі перетворенням одного або кількох факторних 
показників на алгебраїчну суму складових елементів цього показника 
(показників). Так, у розрахунковій моделі визначення витрат у розрахунку 
на одну гривню товарної продукції значення чисельника, тобто повної 
собівартості товарної продукції, можна подати як суму окремих статей 
витрат, тобто витрат сировини і матеріалів, заробітної плати і т.д. 

Натомість застосування другої модифікації, тобто способу 
формального розкладання факторної системи, пов’язане із подовженням 
знаменника базової факторної моделі також перетворенням одного або 
кількох факторних показників, зазначених у знаменнику, на алгебраїчну 



суму відповідних складових. У розрахунковій базовій моделі визначення 
показника рентабельності реалізованої товарної продукції маємо 
співвідношення прибутку від реалізації товарної продукції (чисельник) до 
її собівартості (знаменник). Проте значення показника собівартості можна 
подати як алгебраїчну суму окремих статей витрат, тобто матимемо 
відповідне подовження знаменника. 

У разі застосування третьої модифікації, тобто методу розширення, 
потрібне відповідне перетворення і чисельника, і знаменника 
розрахункової моделі множенням або діленням факторних показників на 
те саме значення якогось нового показника. Унаслідок цього можуть 
виникнути нові факторні показники. Так, базова модель визначення 
загальної фондовіддачі являє собою співвідношення обсягу товарної 
продукції до середньорічної вартості основних промислово-виробничих 
фондів. Розділивши чисельник і знаменник моделі на значення показника 
чисельності робітників промислово-виробничого персоналу, матимемо 
відповідно в чисельнику значення показника продуктивності праці в 
розрахунку на одного робітника промислово-виробничого персоналу, а в 
знаменнику – значення коефіцієнта фондоозброєності. Можливе 
застосування і складнішого варіанта методу розширення. 

Отже, унаслідок використання методів математичних перетворень 
даних досягається можливість суттєвого збільшення кількості 
досліджуваних факторів, що сприяє, у свою чергу, знаходженню 
додаткових потенційних резервів поліпшення узагальненої характеристики 
об’єкта дослідження. Можливим є і подальше перетворення факторних 
показників економіко-математичної моделі для розрахунку рентабельності 
авансованого капіталу на підприємстві. Воно стосується значення 
коефіцієнта фондомісткості, тобто співвідношення середньорічної вартості 
основних промислово-виробничих фондів до обсягу реалізованої товарної 
продукції. Чисельник цього математичного виразу (значення 
середньорічної вартості основних промислово-виробничих фондів) можна 
подати як добуток показників фондоозброєності праці й чисельності 
робітників промислово-виробничого персоналу, а знаменник – як добуток 
продуктивності праці в розрахунку на одного робітника промислово-
виробничого персоналу і чисельності цих робітників 
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