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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Проведені емпіричні дослідження щодо аналізу со�

ціально�економічної складової та регулювання трансфор�

маційних змін у системі внутрішньої торгівлі (СВТ) України

в умовах трансформації дозволили встановити суттєві про�

блеми, що зумовлюють необхідність встановлення причин

їх виявлення. Для вирішення цього науково�практичного

завдання необхідно отримати інтегровану оцінку ефектив�

ності трансформації СВТ в Україні.

Вважаємо, що для отримання такої оцінки в якості клю�

чового слід обрати такий критерій, як сукупний товарообіг

внутрішньої торгівлі України (оптовий товарообіг, оборот

роздрібної торгівлі, оборот ресторанного господарства та

роздрібний товарообіг підприємств), в якому відображаєть�

ся розвиток торговельної галузі та економічної ситуації в
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У статті встановлено наявність впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища

інституційно�трансформаційного, економічного й соціального характеру на товарообіг. Для

виявлення тісноти зв'язку між товарообігом та чинниками впливу застосовувався метод регре�

сійного аналізу. Використання кореляційно�регресійного аналізу було спрямоване на дослід�

ження впливу чинників на формування товарообігу у трьох площинах, однією з яких є визначен�

ня взаємозв'язку товарообігу України та факторних ознак із зовнішнього та внутрішнього сере�

довища. Здійснено перевірку показників на мультиколінеарність і виявлено корельованість

предикторів на основі використання офіційних статистичних даних, шляхом моделювання за

допомогою програми "F�Statistica". Отримано багатофакторну економетричну модель, пере�

вірку якості якої здійснено за допомогою коефіцієнту множинної кореляції, коефіцієнту детер�

мінації, критерію Фішера, критерію Стьюдента. Отримані дані оцінки на основі моделі вказу�

ють на наявність стійкого зв'язку між товарообігом та включених до моделі чинників.

In this paper, the presences of factors influence the external and internal environment of

institutional transformative, economic and social issues in turnover. To detect distress

communications between turnover and factors of influence used regression analysis. Using

correlation and regression analysis was designed to study the impact of factors on the formation of

turnover in three areas, one of which is to determine the relationship of Ukraine's trade and factor

signs of external and internal environment. Done verification of performance in multicollinearity,

and found correlated of predictors on the basis of official data by modeling using the "F�Statistica".

An econometric model is multifaceted, quality control which is done with a multiple correlation

coefficient, coefficient of determination, the Fisher criterion, and Student's test. The data estimates

based on models indicate the presence of stable connection between turnover and the factors

included in the model.
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країні. Тому в якості результативної ознаки, для виявлення

основних чинників, що впливають на розвиток внутрішньої

торгівлі України, нами обрано товарообіг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Спираючись на результати проведеного контент�аналі�

зу праць учених, встановлено, що змістовними емпірични�

ми дослідженнями процесу трансформації внутрішньої

торгівлі займаються В.М. Геєць та А.А. Мазаракі [7, с. 54—

56], І.В. Крючкова [8, с. 238] та Є. Ясін [10, с. 15—16], О.В.

Антонова [1, с. 11—12], А.М. Виноградська та І.Г. Чердан�

цева [2, с. 209—291; 9, с. 33], І.А. Євлакова [6, с. 143].

Очевидно, що кожним із цих учених�економістів для

оцінки розвитку внутрішньої торгівлі використовуються клю�

чові показники, які, з одного боку, характеризують ступінь

трансформації окремих чинників СВТ, а з іншого — можуть

бути використаними для оцінки складових за структурою

підсистем потенціалу.
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У той же час оцінювання ефективності розвитку сис�

теми внутрішньої торгівлі в них проводиться без врахуван�

ня сукупного товарообігу внутрішньої торгівлі України,

аналізу динаміки трансформаційних зрушень товарообігу.

Аналіз праць дав можливість констатувати, що виявлення

взаємозв'язку між товарообігом України та факторними

ознаками системи внутрішньої торгівлі досліджено не дос�

татньо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поглиблення теоретико�методологічних підходів до

виявлення взаємозв'язку між товарообігом України та фак�

торними ознаками системи внутрішньої торгівлі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Товарообіг є показником, на який впливають ряд чин�

ників зовнішнього та внутрішнього середовища, інституцій�

но�трансформаційного, економічного й соціального харак�

теру. Для виявлення тісноти зв'язку між товарообігом та

чинниками впливу застосовується метод регресійного ана�

лізу. При цьому використання кореляційно�регресійного

аналізу було спрямоване на дослідження впливу чинників

на формування товарообігу у трьох площинах, однією з яких

є визначення взаємозв'язку товарообігу України та фактор�

них ознак із зовнішнього та внутрішнього середовища.

Для отримання порівняних результатів дослідження, всі

величини, виражені у гривневому еквіваленті, перерахову�

ються у зведені величини до величин 2013 р. на основі

індексів інфляції України за 2003—2013 рр. [5, с. 3].

Враховуючи те, що на внутрішню торгівлю України та

окремі регіони впливає певна кількість чинників, залежність

y = f (x) буде означати, що х — це вектор, що вміщує m
компонентів: x = (х

1
, х

2
, … , х

m
), що зумовлює створення

множинної регресії (1) [3].

Застосування множинної лінійної регресії та створення

економетричної багатофакторної моделі дає можливість ви�

рішити різноманітні практичні завдання, що має вигляд

рівняння прямої [4, с. 308]:
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 + e (1),

де y — залежна змінна, а саме — товарообіг;

x
1
, x

2
, … x

m
 — незалежні змінні або предиктори (чин�

ники впливу на товарообіг);

a
0
, a

1
, a

2
, … a

m
 — невідомі константи або коефіцієнти;

e — неспостережувані випадкові величини або похиб�

ки спостереження.

Дане рівняння повинно дати опис як загального тренду

(тенденції) змін залежної змінної y, так і відхилень від цьо�

го тренду. При цьому пояснюється як можливо більшу част�

ку коливань змінної y (товарообігу), так і відділяється вплив

кожного з чинників, що розглядаються як пояснюючі змінні.

На основі використання офіційних статистичних даних,

шляхом моделювання за допомогою програми "F�Statistica"

здійснено перевірку показників на мультиколінеарність і

виявлено корельованість таких предикторів, як: інвестиції в

основний капітал (х
1
), доходи населення (х

2
), сукупні витра�

ти в середньому за місяць у розрахунку на одне домогоспо�

дарство (х
3
), кількість постійного населення (х

4
), економіч�

но активне населення, в середньому (х
5
), витрати населення

на придбання товарів та послуг (х
6
), середню заробітну пла�

ту (х
7
), кількість об'єктів торгівлі (х

8
), кількість магазинів роз�

дрібної торгівлі (х
9
); кількість ринків з продажу продоволь�

чих товарів (х
10

), індекс споживчих цін на товари і послуги

(х
11

), торгову площу товарних ринків (х
12

), торгову площу

магазинів роздрібної торгівлі (х
13

) (табл. 1).

Наявність лінійного зв'язку між чинниками зумовлює

включення до рівняння одного з таких чинників. З ураху�

ванням вищезазначеного рівняння множинної лінійної рег�

ресії має вигляд:

у = �12596 + 1,1х
3
 + 17,3х

9
 — 78,6х

11
 + 1,3х

12
+е (2).

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13

x1 1,00 0,54 0,52 -0,55 -0,53 0,49 0,49 0,01 -0,46 -0,52 -0,05 -0,53 0,59
x2 0,54 1,00 0,98 -0,98 -0,45 1,00 1,00 -0,01 -0,74 -0,90 0,16 -0,60 0,98 
x3 0,52 0,98 1,00 -0,98 -0,35 0,97 0,98 -0,08 -0,47 -0,86 0,31 -0,52 0,96
x4 -0,55 -0,98 -0,98 1,00 0,43 -0,96 -0,97 0,04 0,69 0,85 -0,26 0,51 -0,96
x5 -0,53 -0,45 -0,35 0,43 1,00 -0,43 -0,42 0,30 0,43 0,63 0,63 0,87 -0,49
x6 0,49 1,00 0,97 -0,96 -0,43 1,00 1,00 0,01 -0,73 -0,90 0,13 -0,61 0,97
x7 0,49 1,00 0,98 -0,97 -0,42 1,00 1,00 0,02 -0,72 -0,88 0,17 -0,57 0,97
x8 0,01 -0,01 -0,08 0,04 0,30 0,01 0,02 1,00 0,53 0,30 0,11 0,32 -0,16
x9 -0,46 -0,74 -0,47 0,69 0,43 -0,73 -0,72 0,53 1,00 0,82 0,05 0,65 -0,81
x10 -0,52 -0,90 -0,86 0,85 0,63 -0,90 -0,88 0,30 0,82 1,00 0,08 0,83 -0,94
x11 -0,05 0,16 0,31 -0,26 0,63 0,13 0,17 0,11 0,05 0,08 1,00 0,54 0,12 
x12 -0,53 -0,60 -0,52 0,51 0,87 -0,61 -0,57 0,32 0,65 0,83 0,54 1,00 -0,66
x13 0,59 0,98 0,96 -0,96 -0,49 0,97 0,97 -0,16 -0,81 -0,94 0,12 -0,66 1,00

Таблиця 1. Матриця парних кореляцій за чинниками впливу на внутрішню торгівлю України
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Рис. 1. Графік спостережуваних та передбачених величин за результатами множинної регресії
внутрішньої торгівлі України
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Рівняння дає наступне трактування моделі: додаткова 1

грн. сукупних витрат в середньому за місяць у розрахунку

на одне домогосподарство дає збільшення товарообігу в

середньому на 1,1 млрд грн.; збільшення кількості магазинів

роздрібної торгівлі на 1 тис. од. зумовлює збільшення това�

рообігу в середньому на 17,3 млрд грн.; збільшення індексу

споживчих цін на товари і послуги на 1 од. призводить до

зменшення товарообігу в середньому на 78,6 млрд грн.;

збільшення на 1 тис. м2 торгової площі товарних ринків спо�

стерігається збільшенням товарообігу в середньому на 1,3

млрд грн.

Перевірку якості отриманої багатофакторної економет�

ричної моделі здійснено за допомогою:

— коефіцієнту множинної кореляції R, значення якого

дорівнює 0,98, що свідчить про високу тісноту зв'язку і

точність моделі;

— коефіцієнту детермінації R2, який дає кількісну оці�

нку ступеню аналізованого зв'язку (від 0 до 1, при R2 =1

наявна повна кореляція з моделлю) й дорівнює 0,94, що

вказує на сильний зв'язок між предикторами, відібраними

у модель, й товарообігом України. Це означає, що 94%

змін товарообігу України можна пояснити змінами сукуп�

них витрат в середньому за місяць у розрахунку на одне

домогосподарство, кількістю магазинів роздрібної

торгівлі, індексом споживчих цін на товари і послуги, тор�

говою площею товарних ринків, а останні 6 % — впливом

інших чинників.

Графічне відображення високої тісноти зв'язку між спо�

стережуваними й передбаченими значеннями наведено на

рисунку 1 (на 94 % модель описує вплив чотирьох чинників

на товарообіг України);

критерію Фішера для перевірки гіпотез про значущість

рівнів регресії, для якого обчислено фактичне значення F�

статистики та порівняно з критичним значенням F
кр

 й у ре�

зультаті отримано F F
кр

, що вказує на якісне побудування

економетричної моделі в цілому (табл. 2);

критерію Стьюдента t
ст

 й p�рівня значущості здійснено

оцінку та отримано високий рівень суттєвості змінних в еко�

нометричній моделі (табл. 2).

Адекватність моделі множинної регресії перевірено за

допомогою аналізу залишків як різниці між спостере�

жуваними значеннями й модельними.

У результаті проведеного аналізу встановлено — залиш�

ки є випадковими змінними, які розподілені за нормальним

законом з математичним сподіванням (середнім) рівним

нулю і постійною дисперсією (виконується умова гомоске�

дастичності), що вказує на правильну побудову моделі мно�

жинної регресії (рис. 2, рис. 3, табл. 3).

Стандартна похибка оцінки є мірою точності опису

параметрів регресійної моделі та знаходиться у грани�

цях норми. На рисунку 2 залишки мають випадковий роз�

поділ.

На рис. 3 залишки розподілені уздовж прямої, що

свідчить про їх розподіл за нормальним законом.

Таблиця 2. Підсумки регресії для залежної змінної y — товарообіг України (внутрішня торгівля)

Рис. 2. Графік розподілу залишків за результатами множинної регресії
внутрішньої торгівлі України

Рис. 3. Графік розподілу залишків за нормальним законом за результатами множинної регресії
внутрішньої торгівлі України
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отримані дані оцінки на основі моделі вказують на на�

явність стійкого зв'язку між товарообігом України та вклю�

чених до моделі чинників, що має достатній рівень для побу�

дови прогнозу за такими характеристиками: сукупні витрати

в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподар�

ство, х
3
 = 3591,8 грн.; кількість магазинів роздрібної торгівлі,

х
9
 = 83,8 тис. од.; індекс споживчих цін на товари і послуги,

х11 = 100,8; торгова площа товарних ринків, х
12

 = 14757 тис.

м2. Тобто для побудови прогнозу здійснено відбір найкращих

значень чинників впливу на товарообіг України, які встанов�

лено у періоді, що проаналізовано. За наведеними значення�

ми, точковий прогноз товарообігу України повинен складати

4521,5 млрд грн. Інтервал для рівня надійності (95,0%) дор�

івнює від 3941,4 млрд грн. до 5101,6 млрд грн.
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2003 1347,829 1393,471 -45,6421 -1,46010 -0,530161 82,05357 8,174945 -498,296 6,086491
2004 1719,997 1781,313 -61,3162 -0,31026 -0,712225 67,34519 5,210142 -158,000 0,412217
2005 1571,137 1485,227 85,9097 -1,18806 0,997893 53,32100 2,926925 139,374 0,201074
2006 1887,112 1893,351 -6,2390 0,02191 -0,072470 34,63577 0,709487 -7,444 0,000242
2007 2550,817 2547,298 3,5188 1,96067 0,040873 64,53157 4,709512 8,031 0,000978 
2008 2415,441 2374,537 40,9043 1,44848 0,475128 54,14369 3,046211 67,670 0,048874
2009 1691,946 1772,636 -80,6898 -0,33598 -0,937261 68,05746 5,340268 -215,136 0,780505
2010 1833,918 1851,922 -18,0031 -0,10092 -0,209116 43,27763 1,617941 -24,091 0,003958
2011 1886,767 1771,546 115,2214 -0,33921 1,338367 37,40834 0,978991 142,040 0,102791 
2012 1899,712 1850,043 49,6686 -0,10649 0,576931 45,88888 1,932089 69,381 0,036906
2013 1940,915 2024,248 -83,3328 0,40998 -0,967961 68,12942 5,353488 -222,969 0,840145

 1347,829 1393,471 -83,3328 -1,46010 -0,967961 34,63577 0,709487 -498,296 0,000242
. 2550,817 2547,298 115,2214 1,96067 1,338367 82,05357 8,174945 142,040 6,086491
 1885,963 1885,963 -0,0000 -0,00000 -0,000000 56,25387 3,636364 -63,585 0,774016
 1886,767 1850,043 -6,2390 -0,10649 -0,072470 54,14369 3,046211 -7,444 0,102791

Таблиця 3. Передбачені значення й залишки за результатами множинної регресії внутрішньої
торгівлі України


