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ВСТУП
Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема наро�

щування експорту країни на світовому ринку,
збільшення або збереження його питомої ваги у
світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинни�
ком функціонування національної економіки
будь�якої держави. При цьому значна увага при�
діляється державному регулюванню торговельних
відносин з іншими країнами світу, зокрема пошу�
ку найбільш перспективних, дієвих шляхів втру�
чання держави в процес розвитку зовнішньої
торгівлі, що викликає необхідність вдосконален�
ня основних методів прогнозування для прийнят�
тя обгунтованих рішень в сфері зовнішньоеконо�
мічної діяльності держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На даний час питання прогнозування обсягів
зовнішньої торгівлі досліджували такі науковці, як
Богомазова В.М., Крехівський І.О., Корняков К.М.,
Мельник Т.М., Селіхова О.Б., Соболев О.А. та ін.
Незважаючи на доволі значне опрацювання вка�
заної проблематики, до цього часу відсутні комп�
лексні економічні дослідження в частині експорт�
ного потенціалу сільськогосподарської продукції
та результатів її переробки, що й зумовлює акту�
альність даної роботи.

При цьому практично всі науковці використо�
вують ті методи прогнозування, які найкраще
підходять для їхньої специфіки досліджень. Так,
одна група авторів удосконалюють уже існуючі
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моделі прогнозування, другі розробляють власні,
треті досліджують вплив окремих факторів на про�
гнозні обсяги зовнішньої торгівлі, четверті свої
дослідження зосереджують на принципах та за�
садах прогнозування. Разом з тим, всі вони вико�
ристовують різні методики залежно від напряму
прогнозу, досконалості інформаційної бази, сту�
пеня розвитку економіки країни експортера та ін.

У той же час сучасні модельні інструменти мак�
роекономічного аналізу і прогнозування мало ор�
ієнтовані на комплексний облік системи детермі�
нант зовнішньої торгівлі України конкретними
групами товарів, що є домінантами експортно�
імпортних операцій [2].

МЕТА СТАТТІ
Зазначене вище свідчить про актуальність

даної проблематики. В якості об'єкта для прогно�
зування взято основний експортний товар аграр�
ного сектора економіки — соняшникова олія. За
даними асоціації "Укроліяпром", в 2009/2010 мар�
кетинговому році Україна стала головним експор�
тером соняшникової олії в світі, забезпечивши 60%
потреб світового ринку, а це 2,5 мільйона тонн со�
няшникової олії

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними асоціації "Укроліяпром", українсь�

ка соняшникова олія експортувалася в 64 країни
світу. Основними ж покупцями української олії в
минулому році стали країни ЄС, Індія, Єгипет, Ал�
жир та ін.
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Експортувавши в 2010 році 2,5 мільйони тонн,
Україна з великим відривом випередила своїх го�
ловних конкурентів — Аргентину і Росію, які за�
безпечили 19% і 11% потреб світового ринку відпо�
відно. Вказаний обсяг експорту — небувалий для
нашої країни [3]. Тому питання ефективного про�
гнозування обсягів експорту олії на майбутні роки
є досить своєчасним.

Прогнозування зовнішньої торгівлі пов'язане
з рядом труднощів, які зумовлені не тільки об�
'єктивними причинами, зокрема впливом стихій�
них явищ, які надають катастрофічної шкоди ви�
робництву. Часом вони також є наслідком непе�
редбачуваних торгово�політичних дій урядів в
умовах мінливої ситуації
в міжнародних відноси�
нах і різкому загостренню
протиріч на світовому
ринку. Ускладнюють про�
гнозування експорту і
деякі суто методологічні
причини, наприклад, на�
уково�технічний прогрес,
розвиток нових тех�
нологій, поглиблення еко�
номічної інтеграції між
країнами та ін. [2].

Досліджуючи питан�

ня прогнозування
зовнішньої торгівлі,
необхідно відмітити,
що воно складається
з трьох основних ча�
стин які є одночасно
послідовними етапа�
ми прогнозування.
На першому етапі
здійснюється вибір
методу прогнозу�
вання в залежності
від мети, цілі та точ�
ності прогнозуван�
ня. На другому етапі
відбувається уза�
гальнення початко�
вих даних, які вико�
ристовуються в про�
гнозуванні та розра�
хунок відповідного
прогнозу. На зак�
лючному третьому
етапі проводиться
ретроспек тивний
аналіз з метою вив�
чення надійності мо�
делі, виявляться
відхилення, аналізу�
ються відхилення,
вносяться уточнення
до моделі.

На сьогодні проблема моделювання зовнішньої
торгівлі України знаходиться в сфері інтересів ба�
гатьох вчених економістів. Так Богомазова В.М.
описує зовнішню торгівлю України n видами то�
варів із m країнами за допомогою наступної мо�
делі:

j = f (Yp , R × CPIj / CPIu , P i ),
де Ехj — експорт і товару в j�ту країну;
Ypі — середній обсяг виробництва і�того то�

вару;
R — номінальний курс гривні до іноземної ва�

люти;
CPIj — індекс споживчих цін у країні� торгі�

вельному партнері j;

Таблиця 1. Вихідні дані для прогнозування обсягу
експорту соняшникової олії

Продовження таблиці 1.
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2001 65100 92,4 480,87 537,05 
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2003 64473 133,7 603,44 533,26 
2004 83500 93,3 661,77 531,88 
2005 92536 95,5 636,08 511,83 
2006 94300 114,1 634,52 505 
2007 109850 157,7 692,81 505
2008 150845 95,2 771,73 527,54
2009 153800 109,1 1088,89 779,62 
2010 184940 105,8 1052,01 793,47 

Таблиця 2. Розрахункові факторні показники на 2011 рік
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CPIu — індекс споживчих цын в Україні;
PПi — сума прямих іноземних інвестицій у га�

лузь, що експортує продукцію і�того виду.
Як варіант замість середнього обсягу вироб�

ництва і�того товару автор пропонує ВВП країни
— торговельного партнеру В такому випадку фун�
кція експорту має наступний вигляд:

,

GDPj — ВВП країни — торговельного партне�
ра j [4].

На нашу думку, при моделюванні зовнішньої
торгівлі не слід обмежуватись вищезазначеними
факторами, хоча вони і є, безперечно, дуже ваго�
мими. Крім того, при моделюванні експорту щодо
продукції АПК необхідно враховувати особливі,
притаманні тільки сільському господарстві факто�
ри.

Тому основою при здіснення прогнозуванню є
правильний науково обгрунтований вибір показ�
ників Проведені дослідження свідчать, що основ�
ними факторами впливу на обсяг зовнішньої
торгівлі соняшниковою олією є:

— посівні площі соняшнику, (PP) — характе�
ризують загальні площі заняті під соняшником у
всіх категоріях господарств, га. [5];

— валовий збір соняшнику, (VZ) — характери�
зує загальну вагу зібраного соняшнику у вазі після
доробки, тис. т [5];

— ціна реалізації соняшнику в Україні, (PU) —
середньорічна ціна реалізації соняшнику на умо�
вах франко — виробник (EXW), без ПДВ, транс�
портних, експедиційних та накладних витрат, але
з урахуванням дотацій, грн./т [6];

— світова ціна реалізації соняшникової олії,
(PW) — середньорічна світова ціна продажу со�
няшникової олії на умовах ЕС CIF Роттердам дол.
США /т [6];

— обсяг продукції сільського господарства,
(PR) — загальний обсяг виробленої продукції за
рік, млн грн. [5];

— індекси цін реалізації продукції рослинниц�
тва, (IP); — показник, який характеризує зміну ціни
в часі на основні види продукції рослинництва [5];

— середньорічний курс гривні до 100
євро, (HE) [7];

— середньорічний курс гривні до 100 до�
ларів США, (HD) [7];

За залежну зміну було обрано сумарний
обсяг експорту соняшникової олії (код Ук�
раїнської класифікації товарів зовнішньо�
економічної діяльності 1512 "Олії соняшни�
кова, сафлорова або бавовняна та їх фрак�
ції, рафіновані або нерафіновані, але без
зміни їх хімічного складу") (Expi) [7]:

Отже, розроблена модель може бути
представлена у вигляді функціональної за�
лежності: Expi = fi (PP, VZ, PU, PW, PR, IP,
HD, HE).

Дана модель є детермінантною, це озна�
чає, що в даній моделі не будуть враховуватись
вплив сезонних коливань та вплив інших випадко�
вих факторів.

Expi = а
0
+а

1
 PP+ а

2
 VZ+ а

3
 PU+ а

4
 PW+ а

5
 PR+

а
6
 IP+ а

7
HЕ+ а

8
 HD.

За допомогою програмного продукту Microsoft
Excel і безпосередньо одного з його сервісів
"Аналіз даних" розрахуємо лінійну багатофактор�
ну модель на основі даних табл. 1, яка буде мати
вигляд:

Expi= (�652176,58) + (�207,28) PP+
8 8 , 0 9 V Z + 1 6 2 , 5 6 P U + 2 1 5 , 6 8 P W +
+ 1 0 , 0 1 P R + 6 5 0 3 , 3 2 I P + 6 9 7 , 0 4 H E +
+ (� 1179,82) HD;

Оцінимо надійність нашої моделі

Показником тісноти зв'язку є коефіцієнт ко�
реляції ( в таблиці це "Множественный R")

Додатне значення коефіцієнта кореляції
свідчить про наявність прямого зв'язку, від'ємне
про зворотній зв'язок. У нашому випадку спосте�
рігається обернений прямолінійний кореляційний
зв'язок.

Величина коефіцієнта в нашому прикладі
близька до 1 і складає 0,9966, що свідчить про на�
явність тісного зв'язку між досліджуваними показ�
никами.

Абсолютною мірою точності моделі є стандар�
тна помилка, величина якої складає 177803,4. Вона
показує на те, що в даній сукупності розрахункові
значення результативної ознаки будуть відхиля�
тись від емпіричних даних в середньому на 177803,4
з розрахунку на 1 ступінь вільності для даної су�
купності.

Відносною мірою точності є розрахований ко�
ефіцієнт детермінації (квадрат коефіцієнта коре�

Таблиця 3. Ретроспективний аналіз обсягів
експорту соняшникової олії
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ляції), який за даними розрахунку становить
0,9934. Виражений у відсотках він свідчить про те,
що 99,34 % варіації обсягу експорту соняшнико�
вої олії залежить від зазначених у моделі факторів.
На долю інших чинників, що не увійшли у моделі
припадає 0,66 % варіації результативної ознаки.

 Для малих вибірок (N<20) розрахуємо нормо�
ваний коефіцієнт детермінації, при обчисленні
якого враховується кількість спостережень N.

У нашому випадку кількість спостережень мала
(N =10), тому розглянемо даний параметр. В на�
шому випадку його значення складає 0,9406 і воно
свідчить: незважаючи на досить малу вибірку, по�
будована модель є досить точною — 94,06 % обся�
гу експорту соняшникової олії пояснюється
зміною розміру факторних показників.

За допомогою середнього коефіцієнта зрос�
тання за 2001—2010 роки розрахуємо факторні по�
казники на 2011 рік

Якщо перші 6 показників визначені шляхом
розрахунків, то середній курс долара США взя�
тий згідно Закону України "Про Державний бюд�
жет на 2011 рік", в якому він закладений на рівні
7,95 грн., за долар США. Щодо курсу євро, то, за
прогнозами, зробленими аналітиками агенції
Bloomberg, в 2011 році середній курс євро до до�
лара США становить $1,36. Відповідно середній
курс євро для української економіки прогнозуєть�
ся на рівні 1081,2 грн / 100 Евро (1,36 795 = 1081,2)
[9].

На основі прогнозованих факторних показ�
ників розрахуємо загальний обсяг експорту со�
няшникової олії на 2011 рік.
2822776,7 = (�652176,58) + (� 207,28) 4399,4+
+88,09 8137,3+162,56 4997,7++215,68 1231,2 +
+10,01 207689,3+ 6503,32  107,4+697,04  1081,2+
+(�1179,82) 795;,

Отже, в 2011 році обсяг експорту соняшнико�
вої олії буде становити 2822776,7 тис. дол. США,

що перевищить показник 2010 року
на 19,1%, щодо базового 2001 року,
то за десять років показник зріс
майже в 12 разів проти 2010 та в 14 ра�
зів проти прогнозного 2011.

 Найбільший вплив на обсяг ек�
спорту соняшникової олії мають:
валовий збір та середньорічний курс
долара США.

Проведемо ретроспективний
аналіз для перевірки надійності нашої
моделі, тобто перенесемо прогнозну
модель на дані фактичних років

Одже, як свідчать дані табл. 3,
наша модель є достатньо точною і
відхилення при ретроспективному
аналізі є незначними. Найбільші від�
хилення спостерігаються в 2001 та
2005 роках, починаючи з 2007 року
фактичні та розрахункові дані май�
же не відрізняються.

ВИСНОВКИ
За результатами здійсненого прогнозу об�

сяг експорту соняшникової олії в 2011 році буде
зростати, незважаючи на кризові явища в
2008—2009 роках. Така тенденція зумовлена
стійкими зростанням експорту особливо про�
тягом 2006—2009 років. Побудована модель
прогнозу є ефективною і реально відображає
сукупність факторів впливу. В подальшому дану
модель можна розширити з метою врахування
додаткових змінних
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Рис. 1 Фактичний та прогнозний обсяг експорту
соняшникової олії за період 2001—2011 роки


