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ВСТУП
Дослідження динаміки соціально�економічних

явищ, виявлення і характеристика основної тен�
денції розвитку і моделей взаємозв'язку дають
підстави для прогнозування — виявлення май�
бутніх розмірів рівня економічного явища. Про�
гнозування можливих значень податкових над�
ходжень до зведеного бюджету по підприємствах
агропромислового комплексу України — важли�
ва задача, для розв'язання якої можна викорис�
тати розрахунок прогнозів на основі тренду.

Виявлення основної тенденції (тренда) ряду
є одним з головних методів аналізу та узагаль�
нення динамічних рядів. Лінія тренду динаміч�
ного ряду вказує на змінення досліджуваного
явища в часі. Необхідність прогнозування май�
бутніх надходжень є очевидною, адже від того,
наскільки близькими до дійсності виявляться
прогнозні дані щодо податкових надходжень
до зведеного бюджету по підприємствах агро�
промислового комплексу, залежить формуван�
ня бюджету України на майбутній рік.

Дослідженням оподаткування агропромис�
лових підприємств приділяють увагу такі про�
відні вчені, як Д. Дема, М. Дем'яненко, Т. Єфи�
менко, П. Лайко, В. Синчак, А. Соколовська,
Л. Тулуш, В. Федосов та інші. Водночас прогно�
зуванню обсягів податкових надходжень від аг�
ропромислових підприємств приділено не дос�
татньо уваги.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Запропонувати методику прогнозування об�

сягів податкових надходжень від агропромисло�
вих підприємств та здійснити прогноз на 2010 р.

РЕЗУЛЬТАТИ
Процес податкових надходжень є динаміч�

ним, що проявляється у сталій зміні рівнів дина�
мічного ряду. Поряд з динамічністю йому прита�
манна інерційність: зберігається механізм фор�
мування явищ і характер розвитку (темпи, на�
прям, коливання). При значній інерційності про�
цесу й незмінності комплексу умов його розвит�
ку правомірно очікувати в майбутньому ті влас�
тивості й характер розвитку, які були виявлені в
минулому. Діалектична єдність мінливості й ста�
лості, динамічності та інерційності формує харак�
тер динаміки, уможливлюючи статистичне про�
гнозування податкових надходжень.

Будь�який динамічний ряд у межах періоду
з більш�менш стабільними умовами розвитку
виявляє певну закономірність зміни рівнів —
загальну тенденцію. Одним рядам притаманна
тенденція до зростання, іншим — до зниження
рівнів. Зростання чи зниження рівнів динаміч�
ного ряду, у свою чергу, відбувається по�різно�
му: рівномірно, прискорено чи уповільнено.
Нерідко ряди динаміки через коливання рівнів
не виявляють чітко вираженої тенденції.

Щоб виявити й охарактеризувати основну
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тенденцію, застосову�
ють різні способи згла�
джування та аналітич�
ного вирівнювання ди�
намічних рядів.

Суть згладжування
полягає в укрупненні
інтервалів часу та замі�
ні первинного ряду ря�
дом середніх за інтер�
валами. У середніх вза�
ємоврівноважуються
коливання рівнів пер�
винного ряду, внаслі�
док чого тенденція роз�
витку вирізняється чіт�
кіше.

При аналітичному
вирівнюванні динаміч�
ного ряду фактичні
значення yt заміню�
ються обчисленими на
основі певної функції
Y = f (t), яку називають
трендовим рівнянням (t
— змінна часу, Y — те�
оретичний рівень ря�
ду).

Отже, при прогно�
зуванні можливих зна�
чень податкових над�
ходжень до зведеного
бюджету по підприємствах агропромислового
комплексу України скористаємося методикою
виявлення основної тенденції (тренду) ряду [1,
с. 468 485; 2, с. 99—102; 3, с. 138—143; 4, с. 430—
453; 5, с. 204—222], що наведена нижче.

Вибір типу функції грунтується на теоре�
тичному аналізі суті явища, яке вивчається,
і характері його динаміки. Зазвичай перева�
га надається функціям, параметри яких ма�
ють чіткий економічний зміст і вимірюють
абсолютну чи відносну швидкість розвитку.
Суттєвою підмогою при виборі функцій є
аналіз ланцюгових характеристик інтенсив�
ності динаміки. Якщо ланцюгові абсолютні
прирости відносно стабільні, не мають чіткої
тенденції до зростання чи зменшення, як у
досліджуваному випадку з податковими
надходженнями до зведеного бюджету по
підприємствах агропромислового комплек�
су, вирівнювання ряду виконується на основі
лінійної функції:

(1),
де t — порядковий номер періоду (дати).
Параметри а0 та а1 трендових рівнянь визна�

чають методом найменших квадратів. Система
нормальних рівнянь для лінійної функції має
вигляд:

 (2).
Система рівнянь спрощується, якщо поча�

ток відліку часу проводити так, щоб сума по�
казників часу ряду динаміки, що вивчається,
дорівнювала нулю .При непарнoму
числі рівнів ряду динаміки для отримання

 рівень, що знаходиться всередині
ряду, приймається за умовний початок відліку
часу (цьому періоду чи моменту часу надаєть�
ся нульове значення). Дати часу, що стоять
вище цього рівня, позначаються натуральними
числами зі знаком мінус (�1, �2, �3 і т.д.), а ниж�
че — натуральними числами зі знаком плюс (+1,
+2, +3 і т.д. (гр. 3 табл. 1).

Якщо число рівнянь динамічного ряду пар�
не, періоди часу верхньої половини ряду (до се�
редини) нумеруються �1, �3, �5 і т.д., а нижньої
+1, +3, +5, і т.д. За цієї умови  буде дорів�
нювати нулю і система нормальних рівнянь на�
бире вигляду:

 звідки ;

   (3).

Таблиця 1. Розрахунок параметрів рівняння прямої динамічного ряду
податкових надходжень до зведеного бюджету по галузі сільського

господарства*

*Власні розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України.

Таблиця 2. Розрахунок параметрів рівняння параболи другого
порядку динамічного ряду податкових надходжень до зведеного

бюджету по галузі сільське господарство*

* Власні розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України.
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Розглянемо аналі�
тичне вирівнювання по
прямій динамічного
ряду податкових над�
ходжень до зведеного
бюджету по галузі
сільське господарство.
Ланцюгові абсолютні
прирости динамічного
ряду практично ста�
більні, тому тенденцію
можна описати ліній�
ною функцією. Розра�
хунок параметрів рів�
няння прямої наведе�
ний в табл. 1.

Використовуючи
підсумки рядків 2, 4 та
5, визначимо парамет�
ри рівняння прямої:

За розрахованими
параметрами записує�
мо рівняння прямої
ряду динаміки, що ха�
рактеризує податкові
надходження до зведе�
ного бюджету по га�
лузі сільського госпо�
дарства:

,
тобто середній рівень податкових надхо�

джень до зведеного бюджету по галузі сільсь�
кого господарства становить 2184,32 млн грн.,
середньорічний приріст надходжень — 587,73
млн грн.

Використовуючи наведене рівняння, розра�
хуємо для кожного року теоретичне значення:

 для 2005 р. = 2184,32 + 587,73  (�2) =
1008,86 млн грн.,

для 2006 р. = 2184,32 + 587,73  (�1) =
1596,59 млн грн. і т.д. (див. гр. 6 табл. 1).

Правильність розрахунку рівнів вирівнюва�
ного ряду динаміки може бути перевірена на�
ступним чином: сума значень емпіричного ряду
має співпадати з сумою розрахованих рівнів ви�
рівнюваного ряду, тобто  (див.
підсумки гр. 2 та 6 табл. 1).

Продовження виявленої тенденції за межі
ряду динаміки називають екстраполяцією трен�
ду. Це один із методів статистичного прогно�
зування, передумовою використання якого є
незмінність причинного комплексу, що формує
тенденцію. Так, припускаючи, що умови, в яких
формувалась тенденція податкових надхо�

джень до зведеного бюджету по галузі сільське
господарства, найближчим часом не зміняться,
визначимо прогноз на 2010 р. Тобто при t = 3,
знаходимо рівень 2010 р., рівний 3947,51 млн
грн. (2184,32 + 587,73  3).

Можливість екстраполяції забезпечується
двома обставинами:

— загальні умови, що визначають тенденцію
розвитку в минулому, змінюються не суттєво в
майбутньому;

— тенденція розвитку явищ характери�
зується тим чи іншим аналітичним рівнянням.

Загальна тенденція розвитку може бути
охарактеризована за допомогою змістовного
економічного аналізу. Разом з тим, розрахунок
таких показників, як швидкість росту, темпи
росту, пункти росту, дозволяє орієнтуватися в
наявності чи відсутності стійкої тенденції роз�
витку та обгрунтувати форму рівняння тренду.
Значення , отримане в результаті екстрапо�
ляції, використовують для розрахунку про�
гнозного значення на майбутнє.

При побудові прогнозів оперують не точко�
вою, а інтервальною оцінкою, визначаючи так
звані "довірчі" інтервали прогнозу. Величина до�
вірчого інтервала розраховується в загальному

Таблиця 3. Фактичні та прогнозні дані податкових надходжень до
зведеного бюджету по галузі сільського господарства за регіонами

України, млн грн.*

*Власні розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України.
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вигляді так:

 (4),
де  — середнє

квадратичне відхилен�
ня від тренда;

ta — табличне зна�
чення t�критерія Стью�
дента при рівні значи�
мості a.

Величина  розра�
ховується за форму�
лою:

(5),

де yi та  — відпо�
відно фактичні і розра�
хункові значення рівнів
динамічного ряду;

 n — число рівнів
ряду;

 m — кількість па�
раметрів у рівнянні
тренду (для рівняння
прямої m = 2).

Використовуючи
дані гр. 8 табл. 1, роз�
рахуємо середню квад�
ратичну помилку ліній�
ного рівняння тренда:

млн грн.
Звідси величина відносної помилки складає

16,32 % .

Величина середньої квадратичної помилки
може бути розрахована іншим способом, який
дозволяє уникнути помилки при округленні ве�
личини . Для рівняння лінійного тренда

 величина розраховується за
формулою:

(6).

У нашому випадку отримаємо  = 356,41
млн грн.

.

Отже, прогноз на 2010 р. за рівнянням пря�
мої матиме вигляд:

3947,5 — 507,18  3947,5 + 507,18
 3440,3   4454,7

При прогнозуванні можливих значень по�
даткових надходжень до зведеного бюджету
від сільськогосподарських підприємств можна
скористатись рівнянням параболи другого по�
рядку. У разі згладжування за параболою дру�
гого порядку використовують:

(7).
Сиcтема нормальних рівнянь для знаход�

ження параметрів рівняння параболи (при дот�
риманні принципу відлік від умовного початку)
матиме вигляд:

(8).

Розрахунок параметрів цього рівняння
тренду наведений в табл. 2.

Підставляючі підсумкові дані гр. 2, 4, 5, 6 та
7 табл. 2 отримаємо сиcтему рівнянь для дано�
го часового ряду:

Розв'язав систему рівнянь, визначимо зна�
чення параметрів рівняння параболи другого
порядку:

Таблиця 4. Фактичні та прогнозні дані податкових надходжень до
зведеного бюджету по харчовій та переробній промисловості за

регіонами України, млн грн.*

*Власні розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України.
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Звідси рівняння параболи другого порядку,
що характеризує тенденцію податкових на�
дходжень до зведеного бюджету по галузі
сільського господарства, буде записано так:

Величина середнього квадратичного відхи�
лення фактичних рівнів динамічного ряду від
вирівнюваних для рівняння параболи другого
порядку визначається за формулою:

(9),

тобто

 ,
відносна помилка рівняння складе 16,5 %.
Прогноз на 2010 р. за рівнянням пароболи

другого порядку матиме вигляд:
— проводячи екстраполяцію для t = 3, от�

римаємо = 4599,56 млн грн.;
— значення критерія Стьюдента при рівні

значимості 5 % та числі ступенів свободи n�m =
2 дорівнює 4,303;

— величина ;

4599,56 — 693,3   4599,56 + 693,3

3906,25  5292,87
Таким чином, з ймовірністю 95 % можна

стверджувати, що в 2010 р. до Зведеного бюд�
жету України має надійти податків від сільсько�
господарських підприємств не менше ніж
3906,25 млн грн., але не більше ніж 5292,87 млн
грн.

Порівнявши отримані значення для рівнян�
ня прямої та параболи другого порядку, мож�
на зробити висновок, що пряма більш точно
описує основну тенденцію ряду динаміки, що
характеризує податкові надходження. Отже,
так як при прогнозуванні з використанням
лінійної функції відносна помилка склала 16,32
%, а з використанням рівняння параболи дру�
гого порядку — 16,5 %, вважаємо за доцільне
при подальших розрахунках, а саме: при про�
гнозі податкових надходжень до зведеного
бюджету по галузі сільського господарства за
регіонами України — використовувати лінійну
функцію.

На основі проведених розрахунків побудує�
мо таблицю фактичних та прогнозних подат�
кових надходжень до зведеного бюджету по
галузі сільське господарство за регіонами Ук�
раїни (табл. 3).

Отже, з ймовірністю 95 % можна стверджу�
вати, що в 2010 р. до
Зведеного бюджету
України має надійти від
сільськогосподарських
підприємств щонай�
менше 3440,3 млн грн. і
не більше 4454,7 млн
грн.

При прогнозуванні
податкових надход�
жень по харчовій та пе�
реробній промисло�
вості з використанням
методики розрахунку
параметрів лінійної
функції динамічного
ряду податкових над�
ходжень, що викорис�
товувалася вище, виз�
начимо прогнозні дані
до зведеного бюджету
по цій галузі агропро�
мислового виробницт�
ва в 2010 р. Таким чи�
ном, з ймовірністю 95
% можна стверджува�
ти, що в 2010 р. до зве�
деного бюджету Ук�
раїни має надійти по�
датків від переробної і
харчової промисло�
вості не менше ніж

Таблиця 5. Фактичні та прогнозні дані податкових надходжень до
зведеного бюджету по галузі рибного господарства за регіонами

України, млн грн.*

*Власні розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України.
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19377,2 млн грн., але не більше ніж 25728 млн
грн. (табл. 4).

На основі розрахунків параметрів лінійної
функції динамічного ряду податкових надхо�
джень по галузі рибної промисловості, визна�
чимо прогнозні дані до зведеного бюджету по
цій галузі агропромислового виробництва в
2010 р. та на основі проведених розрахунків по�
будуємо таблицю фактичних та прогнозних по�
даткових надходжень до Зведеного бюджету в
розрізі регіонів України (табл. 5).

З ймовірністю 95 % можна стверджувати,
що в 2010 р. до Зведеного бюджету України над�
ійде від рибної промисловості не менше 52,5
млн грн. та не більше 65,7 млн грн. податкових
надходжень.

Проведемо аналогічні розрахунки пара�
метрів лінійної функції динамічного ряду по�
даткових надходжень по галузі видобування
солі з використанням методики, що наведена
вище. І зазначимо, що з ймовірністю 95 %
можна стверджувати, що в 2010 р. до Зведе�
ного бюджету України надійде по цій галузі
агропромислового виробництва не менше 63,8
млн грн. та не більше 115,3 млн грн. податко�
вих надходжень. За регіонами України про�
гноз податкових надходжень до зведеного

бюджету по галузі ви�
добування солі мати�
ме наступний вигляд
(табл. 6).

ВИСНОВКИ
Прогнозування об�

сягів податкових над�
ходжень від агропро�
мислових підприємств
дозволяє встановити
структуру та обсяг май�
бутніх надходжень до
Зведеного бюджету. Це
допомагає визначити
майбутні можливості
бюджету та відповідно
спланувати фінансуван�
ня державних програм
розвитку агропромис�
лового виробництва.

Отже, використо�
вуючи метод виявлення
основної тенденції
(тренду) динамічного
ряду,  можна з 95 %
ймовірністю стверджу�
вати, що в 2010 р. до
Зведеного бюджету
України має надійти
податкових надход�
жень від агропромис�

лових підприємств України більше, ніж в по�
передньому році: від сільськогосподарських
підприємств — на 557,9 млн грн., від перероб�
ної і харчової промисловості — на 1014,9 млн
грн, від рибної промисловості — на 10,6 млн
грн. А від галузі видобування солі — на 5,1 млн
грн. менше, ніж в 2009 р.
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