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МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМПАНІЇ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

 

Однією з ключових функцій управління називають планування. Реалізу-

ється дана функція у вигляді проведення порівняльної оцінки різних 

альтернатив в очікуваних умовах та визначення шляхів найбільш ефективного 

їх досягнення за визначений проміжок часу, які приймаються як цільові 

установки кількісного і якісного характеру. У процесі планування  організація 

визначає ресурси, необхідні для досягнення поставлених цілей, та їх 

доступність у потрібній кількості у визначений момент часу.  

У ході процесу планування компанія може ставити перед собою виробничі 

цілі (визначення продуктової структури виробництва та географічної структури 

продажів) та фінансові цілі (прогнозування економічних результатів діяльності 

та визначення засобів їх забезпечення). При розробці планів необхідно 

враховувати рівень конкуренції на ринку, характер галузі, де діє економічний 

суб’єкт, масштаб підприємства [2, с. 16].  

Прогнозування ємності ринку та обсягів продажів продукції – 

першочерговий етап будь-якого процесу планування у ринковій економіці. 

У міжнародній компанії цей процес ускладняється, так як з’являється потреба 

проводити аналіз за всіма наявними і потенційними ринками збуту, 

враховувати при формуванні ціни продукції більшу вартість виробництва за 

міжнародними стандартами, вартість послуг транспортування. Крім того, при 

продажах за кордон збільшується кількість невизначених зовнішніх факторів: 

курсу валюти, ринкових цін, митної політики.  

Алгоритм моделі оптимального планування виробничо-збутової діяльності 

компанії для кожної продуктової групи може бути реалізований у п’ять етапів. 

Перший етап – виокремлення груп продуктів, обсяги продажу яких є 

значними для компанії, або які приносять 80% доходів. 

Другий етап – прогноз змінних витрат на виробництво обраних груп 

продукції. При побудові прогнозу доцільно провести економетричний аналіз 

залежності витрат на виробництво від цін на основні ресурси та проаналізувати 

динаміку вартості переробки ресурсів й перетворення їх на готову продукцію. 

Третій етап – визначення ціни на готову продукцію. Застосуємо модель 

ціноутворення, що базується на витратах виробництва, та має на меті 
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забезпечення цільової рентабельності продажів [3, с. 57]. Складовими ціни є 

собівартість виробництва продукції, витрати на збут продукції та бажана 

націнка (маржинальний дохід): 

                                

де    – ціна одиниці продукції у період t; 

    – змінні виробничі витрати на одиницю продукції у період t; 

         – витрати на транспортування одиниці продукції до клієнта; 

     – мито, що сплачує компанія при експорті одиниці продукції; 

        – бажаний рівень маржинального доходу на одиницю продукції. 

Визначити бажаний маржинальний дохід компанія може, виходячи з 

цільового рівня рентабельності. Критерій рентабельності усуває проблему 

порівняння продажів на національному та експортному ринках, адже враховує 

крім безпосередніх витрат на виробництво і збут тривалість життєвого циклу 

продукції.  

                                 
    

   
 

де      – прийнятний для підприємства рівень рентабельності, %; 

     – кількість днів від початку виробництва продукції до моменту 

оплати її клієнтом. 

Четвертий етап – прогнозування обсягів попиту на продукцію компанії. 

Функцію попиту можна подати у вигляді залежності: 

               
          

де    – обсяг попиту (одиниць продукції) у період t; 

   – ємність ринку (одиниць продукції) у період t; 

  
       – середня ринкова ціна одиниці продукції у період t; 

  – доля продукції компанії на ринку. 

Ємність ринку відображає максимальний обсяг попиту на продукцію 

компанії і може бути оцінена на основі динаміки імпорту (для експортних 

ринків), динаміки споживання продукції компанії на національному ринку. 

Для прогнозу ємності ринку доцільно також використовувати темп розвитку 

галузі, для якої продукт призначений. Можливий математичний вираз 

залежності ринкового попиту від впливових факторів наведений у роботі 

Андрейшиної Н.  Б. [1, с. 122]. 

П’ятий етап – формування плану виробництва і продажу продукції. При 

формуванні плану реалізації слід враховувати тривалість циклу виготовлення і 

доставки продукції до клієнта. Математично вираз для розрахунку планового 

обсягу реалізації у кожному періоді має вигляд: 

         (                     )                                

де        – обсяг реалізації продукції у період t; 

   – кількість періодів, необхідних для виробництва одиниці продукції; 

   – кількість періодів, необхідних для реалізації готової продукції 

клієнту; 

   – частка продукції, виробництво якої розпочато у періоді   і буде 

завершено у період     ; 
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   – частка відвантаженої продукції, що реалізується у період     ; 

   – обсяг продукції, виробництво якої почато у період t. 

Таким чином, обсяг виробництва на кожному етапі має відповідати 

ринковому попиту у момент, коли продукцію буде доставлено до клієнта: 

повністю або частково, залежно від виробничих можливостей. Критерієм 

оптимальності при виборі продуктів для включення в план виробництва в 

умовах обмежених потужностей є максимізація маржинального доходу: 

                  

{

                

         
     

 

де tN  – потужність компанії (максимальний випуск) у період t. 

Висновок: запропоновано модель формування річного плану виробництва 

та реалізації продукції з урахуванням динаміки попиту та тривалості циклу 

виготовлення та доставки продукції до клієнта. Алгоритмом моделі 

передбачено досягнення цільової рентабельності продажів та ефективний 

розподіл виробничих потужностей підприємства у кожному періоді на основі 

оцінки маржинального доходу.  

Оцінити побудований план продажів можливо шляхом підрахунку річної 

виручки та суми маржинального доходу за всіма групами продукції та 

порівняння їх з динамікою фактичних показників діяльності компанії. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 

ШЛЯХОМ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ЧИСЛОВИХ ЗМІННИХ 

 

Оцінка платоспроможності клієнтів кредитно-фінансових установ 

відбувається із використанням низки скорингових моделей, що потребують їх 

постійного удосконалення. Збільшення точності моделей може бути досягнуто 

не лише зміною підходу до моделювання, форм залежностей між змінними 
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або навчанням моделі, але шляхом удосконалення вхідних даних моделі: 

перетворення, створення «нових» синтетичних змінних. Проблемами 

формування змінних для задач кредитного скорингу займалися як вітчизняні 

так і зарубіжні вчені. А. Сорокін [1], Н. Сіддікі [2] та М. Ковальов [3] вивчали 

питання побудови математичних моделей для кредитного скорингу. 

Ю. Коляда, В. Бондар [4] та Дж. Герман займалися вирішенням задачі 

формування груп для змінних, на основі яких відбувається формування 

вхідних даних для моделей оцінки кредитоспроможності. 

Одним із способів перетворення даних у кредитному скорингу є біннінг. 

Суть даного підходу полягає у формуванні груп для числової змінної, які 

описуються кількістю позитивних та негативних результатів, показниками 

WOE (Weight Of Evidence) та IV (Information Value). Даний підхід частіше 

всього використовується для перетворення якісних змінних до числової 

форми. Проте подібне перетворення є доцільним і з числовими показниками, 

адже у межах усього діапазону значень є окремі відрізки, що мають схожі або 

навіть однакові пропорції позитивних та негативних результатів діяльності. 

Зокрема, А. Сорокін [1] та Н. Сіддікі [2] рекомендують розраховувати WOE не 

тільки для якісних показників, але й для кількісних, попередньо здійснивши 

розбиття усієї множини значень відповідного показника на інтервали.  Варто 

також відмітити, що даний підхід коректний для моделей класифікації, де 

вихідна змінна є бінарною. 

Показник WOE для кожної підгрупи позичальників визначає узагальнену 

кількісну оцінку їх кредитної поведінки. Така оцінка базується на обчисленні 

відношення між позитивними та негативними результатами кредитування 

клієнтів (повернення/неповернення суми кредиту та процентів)  за кожною 

категорією показника відносно загальної кількості надійних і ненадійних угод, 

відповідно, із подальшим розрахунком WOE за формулою: 











i

i
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де Bi – відношення кількості ненадійних позичальників у i-й категорії до 

загального числа ненадійних позичальників у вибірці; Gi – частка надійних 

угод за i-ю категорією відносно їх загальної кількості; k – кількість підгруп 

(категорій) змінної. 

Оцінка ефективності розбиття змінної на категорії та визначення 

загальної прогностичної сили категоризованого фактора (якісної чи кількісної 

характеристики, переведеної у категорії з розрахунком відповідного WOE) 

застосовується показник інформаційної значимості IV (Information Value) [3]: 

 



k

i
iii WOEGBIV

1

.     (2) 

Чим вищою є інформаційна значимість предиктора, тим сильнішою є 

залежність від нього вихідної змінної. 

У роботі Ю. Коляди та В. Бондаря [4] проблемною ділянкою побудови 

моделі оцінки кредитоспроможності вважають створення ефективної 

процедури розбиття кількісної характеристики на категорії, що б 
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забезпечувало підвищення точності класифікації позичальників за рівнем їх 

надійності. 

У роботі [2] Н. Сіддікі пропонує такі базові рекомендації щодо 

проведення біннінгу: 

 пропущені значення показника мають входити в окрему категорію; 

 кожна категорія не може містити меншe 5 % вибірки; 

 кількість надійних чи ненадійних угод у категорії не мають 

дорівнювати 0. 

Варто відмітити, що у роботі [4] експериментальні дослідження показали, 

що для підвищення точності математичної моделі формування тренду є 

досить важливим. 

В алгоритмі, поелементного формування категорій, розробленому нами 

відповідно до сформульованих вище вимог та методологічного підходу 

проведення категоризації кількісних змінних, було вирішено ввести 

обмеження на мінімальний розмір категорії (зрештою, користувач системи, в 

основі якої покладено цей алгоритм, за бажання може це обмеження 

встановити на нульовому рівні). 

Процес утворення категорій доречно розпочати з поступового об’єднання 

значень показника, доки їх кількість не перевищить мінімально встановлений 

розмір категорії (при додатковому аналізі наявності у категорії кредитів з обох 

класів). Звісно, такий процес немає сенсу розпочинати із середини діапазону 

значень даного показника – його варто ініціювати від початку або з кінця. І вже 

поступово розширювати створені категорії та додавати нові, забезпечуючи при 

цьому дотримання тренду змін WOE. 

Приклад гістограми значень WOE для сформованих алгоритмом груп 

(змінна «Дохід»)  зображено на рис. 1. З рисунку видно, що тренд має спадний 

характер, а кількість груп (для поділу при мінімальному розмірі групи не 

менше 1%) становить вісім. Таке розбиття можна вважати досить 

оптимальним, враховуючи, що відсутні групи, що порушують тренд. 

 

 

Рис. 1. Гістограма заключного розподілу значень WOE для всіх категорій 

кількісної змінної «Дохід» 
Джерело: розроблено автором 
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Розроблений методологічний підхід до формування категорій кількісних 

змінних розширює прикладне застосування біннінгу як для задач кредитного 

скорингу, так і для інших задач бінарної класифікації. Створений алгоритм 

стане основою для підвищення точності розроблюваних математичних моделей, 

їх стійкості до випадкових збурень і похибок у даних, адже об’єднання 

дискретних значень змінних у категорії дозволяє виключити негативний вплив 

екстремальних викидів, замінюючи їх оцінками систематичного впливу 

категорії на результуючий показник. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ 

 

Методи імітаційного моделювання на сьогодні є одним із найпошире-

ніших методів для дослідження складних об’єктів та різних галузей людської 

діяльності. Переваги у застосуванні імітаційного моделювання можна 

побачити у разі моделювання матеріально-технічного забезпечення вироб-

ництва, логістиці, екологічних та соціальних експериментах. Найважливішою 

перевагою імітаційного моделювання є те, що воно дає спроможність 

досліджувати системи, які аналізуються чи проектуються, використовуючи 

методи операційного аналізу, методологію системного аналізу. Завдяки 

цьому, імітаційне моделювання можна використовувати як універсальний 

засіб при прийнятті відповідних рішень в умовах невизначеності та 

врахуванні тих факторів, які важко формалізувати, що є дуже актуальним. 


