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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

УДК 637:658.5

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТАНУ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА

ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Розглянуто сутність категорій «поведінка підприємства» та «модель економічної поведінки підприємства».
Запропоновано авторську класифікацію моделей економічної поведінки підприємств молокопереробної галузі. Розроб-
лено показник витратомісткості доданої вартості для визначення ефективності моделі економічної поведінки під-
приємства. Проведено аналіз взаємозв’язку показників ефективності моделі економічної поведінки підприємства і ста-
ну його фінансово-господарської діяльності.Зроблено висновок про наявність сильного взаємозв’язку між зазначеними
показниками.
Ключові слова: модель економічної поведінки підприємства, додана вартість, ефективність, витратомісткість доданої
вартості, кореляційний зв’язок.
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area.  The purpose of the paper is the development and presentation of the authors’ conception of the models of economic
behavior of the diary processing enterprises as well as identification of interrelation between the efficiency of economic behav-
ior of an enterprise and the state of its financial and economic activity. Results. The theoretical basis, including the content of
the category «behavior of an enterprise» and the «efficiency of the enterprise’s economic behavior model» are considered in
the paper. It was suggested to use the Index of expenditure on added value to estimate the efficiency of the enterprise’s
behavior model. Taking into consideration the specificity of the dairy industry, peculiarities of the production development of
the researched subjects, and dominance of the survival factor as well as adaptive component of their activities, there were
identified three main types of the economic behavior models for the dairy processing enterprises. These models are: the
model of production behavior, the model of «raw-material appendage», the model of mixed behavior. Simulation of the inter-
relation between the Index of the financial and economic activity state of an enterprise and the Index of the efficiency of its
economic behavior model are made on the base of correlative and regressive methods. As a result, strong correlation became
apparent. Conclusion. Educed regularities confirm that the financial and economic activities of the enterprises that chose the
optimal model of economic behavior, taking into account their peculiarities, are economically the most efficient.
Key words: model of economic behavior of an enterprise; added value; efficiency; expenditures on added value; correlation
interrelation.
JEL Classіfіcatіon: C52, D21

Постановка проблеми. Сучасна економічна система
України, яка функціонує на ринковій основі, має унікальні,
притаманні лише пострадянському простору особливості
інституціональної природи, що справляють відчутний
вплив на формування економічної поведінки сучасних
підприємств.

Категорія «економічна поведінка підприємства» – од-
на із ключових для описання та пояснення функціонуван-
ня підприємств у нинішніх умовах. Потрібно відзначити, що
змістовно поняття «поведінка підприємства» є дещо спо-
рідненим із поняттям «стратегія». Це зумовлено тим, що
модель поведінки визначає потенційні можливості для
формування стратегічних альтернатив. Водночас, термін
«економічна поведінка підприємства» охоплює більш ши-
року понятійну субстанцію, а відтак стратегію підпри-
ємства слід розглядати як реальний прояв окремого типу
економічної поведінки останнього.

Модель поведінки як універсальна категорія являє
собою певний алгоритм дій економічного суб’єкта, що про-
гнозуються із достатнім ступенем вірогідності та вра-
ховують закономірності системних зв’язків причинно-
наслідкового змісту. Модель економічної поведінки
підприємства (фірми) – це прогнозовані й передбачувані дії
організації у відповідь на сигнали соціально-економічного
та політичного ландшафту, зумовлені складним комплек-
сом взаємодії змістовних факторів внутрішніх підсистем і
зовнішнього середовища [1].

Однак можна констатувати відсутність чіткої теоре-
тичної та методичної бази для пояснення, прогнозування і
моделювання функціонування вітчизняного підприємства
з точки зору теорії та моделі його економічної поведінки,
що визначає необхідність здійснення досліджень у цьому
напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній
економічній теорії категорія «поведінка підприємства»
розглядається із використанням різних методологічних
підходів. Підтвердженням цього є дослідження у сфері ме-
неджменту, маркетингу, соціології та організаційної по-
ведінки, презентовані такими зарубіжними і російськими
вченими, як Г. Беккер (G. Becker), Т. Шульц (T. Schultz),
Р. Акофф (R. Ackoff), Ф. Емері (F. Emery), Д. Гібсон (D. Gib-
son), В. Пономаренко, Р. Фатхундінов, А. Блінов та ін. До
вітчизняних економістів, що присвятили свої роботи вив-
ченню економічної поведінки підприємств, можна віднес-
ти Г. Капленко [2], В. Войтко [3], Н. Карачину [4; 5], А. На-
ливайка, Н. Шибаєву та ін.

Водночас, як показав аналіз згаданих досліджень, во-
ни переважно були сфокусовані в напрямі обґрунтування
стратегічного розвитку підприємств, що не висвітлює
особливостей реалізації моделей їх економічної поведінки
у різних галузях.

З огляду на вищевикладене метою статті є розроб-
ка та представлення авторської концепції моделей еко-
номічної поведінки підприємств (на прикладі мо-
локопереробної галузі), а також виявлення

взаємозв’язку між ефективністю моделі економічної по-
ведінки і станом фінансово-господарської діяльності
підприємства.

Основні результати дослідження. Необхідність
виділення моделей економічної поведінки молокопере-
робних підприємств зумовлена, перш за все, тим, що
існуючі класифікації не в змозі повною мірою охаракте-
ризувати найголовніші аспекти сучасних тенденцій
функціонування молокопереробних підприємств, які
сформовані під впливом усієї сукупності процесів розвит-
ку, змін та адаптивних складових, що притаманні моло-
копереробній галузі.

Для проведення дослідження нами обрано вісім моло-
копереробних підприємств Вінницької області, а саме:
Літинський молочний завод, Бершадьмолоко, Ямпільський
маслосирзавод, Тростянецький молокозавод, Вапнярсь-
кий молокозавод, Вінницький міський молочний завод,
Шаргородський маслозавод, Люстдорф.

Проаналізувавши особливості розвитку молокопе-
реробної промисловості Вінниччини загалом, а також
основні аспекти діяльності кожного з обраних молоко-
переробних підприємств за досліджуваний період, було
виявлено специфічні моделі економічної поведінки моло-
копереробних підприємств, які повною мірою дають змо-
гу описати особливості їх функціонування і розвитку.

Зважаючи на специфіку галузі та виробничого розвит-
ку суб’єктів дослідження, а також враховуючи домінант-
ність фактору виживання й адаптаційну складову їх діяль-
ності, нами виділено три основні типи моделей економічної
поведінки молокопереробних підприємств:
• модель виробничої поведінки;
• модель поведінки «сировинного придатку»;
• модель змішаної поведінки.

Модель виробничої поведінки характеризується не-
змінною спрямованістю підприємства на здійснення
виробничої діяльності зі збереженням повного виробни-
чого циклу, тобто на виробництво готової молочної про-
дукції.

Продукція таких підприємств реалізується під однією
або кількома торговими марками, які мають позитивну ре-
путацію серед споживачів і добре відомі на ринку. Підпри-
ємства із моделлю виробничої поведінки здебільшого за-
безпечують власне виробництво сировиною не лише
шляхом заготівлі молока від виробників, а й використову-
ючи т. зв. сировинні придатки.

Моделі «сировинного придатку» дотримуються ті
підприємства, що не виготовляють готової продукції, при-
значеної для кінцевого споживання, а відтак не мають
закінченого виробничого циклу. Така модель в основному
характеризується песимістичним, неринковим, нестра-
тегічним, фінансовим спрямуванням діяльності підпри-
ємства.

Модель змішаної поведінки засвідчує намагання
підприємства зберегти повний виробничий цикл. Однак
через дефіцит ринків збуту та переважно невисокий тех-
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нологічний рівень оснащення виробництва, такі підприєм-
ства змушені частину заготовленої молочної сировини ре-
алізовувати підприємствам, які функціонують за моделлю
виробничої поведінки. Тож модель змішаної поведінки
дозволяє лише частково зберегти традиційні джерела
розвитку і види діяльності підприємства.

Особливості та диференціацію різних процесів на під-
приємствах залежно від моделі їх поведінки зображено на
рис. 1.

Ефективність моделі економічної поведінки підприємс-
тва забезпечує ефективність діяльності підприємства у
цілому. З метою аналізу ефективності моделі економічної
поведінки підприємств доцільно використовувати показ-
ники, які характеризують співвідношення витрат та ре-
зультатів. У зв’язку з тим, що підприємство в результаті
своєї діяльності не завжди отримує прибуток, у процесі
ідентифікації моделі поведінки молокопереробного під-
приємства основну увагу слід звернути не на результати
від певного виду діяльності, а на величину доданої вартос-
ті, яку створює підприємство у процесі господарювання.

Загалом додана вартість як показник має надзвичайно
важливе значення. Це особливо виявляється на макрорів-
ні, де основним результуючим показником виступає вало-
вий внутрішній продукт (ВВП), під яким розуміється сума
всієї виробленої на підприємствах доданої вартості [6].

На сучасних промислових зарубіжних та інколи вітчиз-
няних підприємствах, де використовуються елементи
бізнес-моделювання з метою підвищення ефективності
управління діяльністю підприємств, здійснюється впрова-
дження і використання моделей доданої вартості компа-
ній. В основу такого роду моделей покладено методику
управління доданою вартістю акціонерного капіталу, яка
адаптується відповідно до специфіки бізне-
су. Ідея застосування згаданих моделей по-
лягає в тому, щоб оцінити та оптимізувати
використання ресурсів підприємства з точ-
ки зору формування доданої вартості. Фак-
тично це довгостроковий план розвитку
підприємства із прив’язаністю до щомісяч-
ного контролю його виконання [7].

Дослідивши та узагальнивши існуючі під-
ходи, а також розглянувши особливості по-
казника доданої вартості, вважаємо, що він
характеризує результат зусиль власників,
керівників і працівників підприємства, най-
повніше відображає міру суспільної вигоди,
а отже, може виступати критерієм ефек-
тивності моделі економічної поведінки під-
приємства.

Відносним показником для визначення ефективності
моделі економічної поведінки авторами обрано витра-
томісткість доданої вартості (ВДВ) [8]. Цей показник ха-
рактеризує величину матеріальних витрат на створення
одиниці доданої вартості. Чим вищим є значення показни-
ка, тим більшими є матеріальні витрати підприємства у
процесі створення доданої вартості, тим менш ефектив-
ним є цей процес і відповідно менш ефективною, як було
визначено у процесі дослідження, є модель поведінки мо-

локопереробного підприємства.
Розглядаючи динаміку показника ви-

тратомісткості доданої вартості за період
2007–2011 рр. на окремих підприємствах,
нами виявлено різні тенденції їх розвитку:
зниження ВДВ і відповідне підвищення
ефективності моделі поведінки (Літинсь-
кий молочний завод, Бершадьмолоко),
зростання показника та відповідне зни-
ження ефективності моделі поведінки
(Ямпільський маслосирзавод і Тростя-
нецький молокозавод), коливання ВДВ –
як значне (Вапнярський молокозавод,
Вінницький міський молочний завод,
Шаргородський маслозавод), так і мініма-
льне, майже стабільні значення показни-
ка протягом усього періоду дослідження
(Люстдорф).

Узагальнюючим висновком про резу-
льтати роботи підприємства є оцінка його
фінансово-господарської діяльності, що
була проведена із застосуванням інтег-
рального показника фінансово-госпо-
дарської діяльності (Іфгд) на підставі да-
них фінансової звітності (табл.). З метою

дослідження взаємозв’язку (залежності) стану фінансово-
господарської діяльності підприємства та ефективності
його моделі поведінки нами використано кореляційно-рег-
ресійний аналіз.

Відомо, що кореляційний зв’язок умовно описується
рівнянням:

де f(x) – частина результативної ознаки, яка сформу-
валася під впливом врахованих, відомих факторних ознак
(однієї або декількох), що знаходяться в кореляційному
зв’язку з ознакою y;

– частина результативної ознаки, яка виникає внаслі-
док дії другорядних, випадкових, неврахованих факторів.

Завдяки кореляційному аналізу можна зробити висно-
вок про силу взаємозв’язку між парами даних x та y. Виз-
начення залежності між досліджуваними показниками
дозволить побудувати економіко-математичну модель їх
взаємозв’язку.

Дослідження взаємозв’язку між інтегральним показни-
ком стану фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства і показником витратомісткості доданої вартості, що
характеризує ефективність моделі поведінки підприєм-

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Рис. 1. Структурна схема заготівельних, виробничих та збутових процесів 

на молокопереробних підприємствах у межах різних моделей

їх економічної поведінки

Джерело: Побудовано авторами

Таблиця
Показники фінансово-господарської діяльності та ефективності

моделі поведінки підприємства, 2007-2011 рр.

Джерело: Розраховано авторами за даними [9]

(1)

й
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ства, проводилося на основі середніх значень згаданих
показників за період 2007–2011 рр. (табл.). Кореляційно-
регресійний аналіз було здійснено засобами програми
Excel.

Як видно на рис. 2, взаємозв’язок між Іфгд та ВДВ є
лінійним, тож рівняння зв’язку матиме такий вигляд:

де y – інтегральний показник стану фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства (Іфгд); x – показник вит-
ратомісткості доданої вартості (ВДВ).

Далі визначаємо параметри рівняння (а0, а1):

Таким чином, у результаті розрахунків отримуємо
рівняння взаємозв’язку інтегрального показника стану
фінансово-господарської діяльності підприємства (Іфгд)
та показника витратомісткості доданої вартості:

y = 4,2961 �2,6999 x (5)

Лінійний коефіцієнт кореляції [10, с. 133] обчислюємо
за формулою (6):

Провівши розрахунки, отримуємо значення коефіцієн-
та кореляції -0,897.

Такий результат, відповідно до шкали якісної оцінки
тісноти зв’язку Чеддока (Cheddok’s scale of qualitative esti-
mation of relation), свідчить про те, що між досліджуваними
показниками стану фінансово-господарської діяльності
підприємства та ефективності його економічної поведінки
існує щільний зв’язок, а від’ємне значення коефіцієнта
вказує на те, що цей зв’язок є зворотним.

Здійснивши перевірку значущості отриманих резуль-
татів, тобто порівнявши розрахункове значення коефі-
цієнта кореляції із табличними за різних ступенів свободи,
нами було підтверджено, що між досліджуваними показ-
никами існує значний лінійний зв’язок.

Висновки. 1. Описані в літературних джерелах моделі
економічної поведінки підприємств не відображають пов-
ною мірою особливості економічної поведінки підприємств
молокопереробної галузі.

2. Зважаючи на специфіку галузі, концентруючи увагу
на особливостях виробничого розвитку суб’єктів дослід-
ження, а також враховуючи домінантність фактору вижи-
вання та адаптаційну складову їх діяльності, нами запро-
поновано три основні моделі економічної поведінки
молокопереробних підприємств: модель виробничої пове-
дінки, модель поведінки «сировинного придатку», модель
змішаної поведінки.

3. Дослідження взаємозв’язку стану фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства та ефективності його
економічної поведінки показало, що, по-перше, існує силь-
ний взаємозв’язок між інтегральним показником стану
фінансово-господарської діяльності підприємства та по-
казником витратомісткості доданої вартості як критерієм
ефективності моделі економічної поведінки підприємства;
по-друге, визначений зв’язок має обернений характер.

Виявлені закономірності підтверджують, що фінансо-
во-господарська діяльність підприємств, які обрали опти-
мальну з огляду на свою специфіку модель економічної
поведінки, є найбільш ефективною.
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Рис. 2. Кореляційне поле взаємозв'язку між інтегральним
показником стану фінансово-господарської діяльності

підприємства (Іфгд) та показником витратомісткості доданої
вартості (ВДВ) підприємства

Джерело: Побудовано авторами за даними табл.
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