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У статті наведено результати еконо-
метричного моделювання щодо оцінки 
виставково-ярмаркової діяльності підпри-
ємства. Об’єктом дослідження є процес 
побудови економетричної моделі. Для визна-
чення залежності між показниками витрат 
на виставково-ярмаркову діяльність та 
чистим прибутком підприємства з ура-
хуванням лагу автором була розроблена 
економетрична модель на основі даних під-
приємства. Така модель допомагає здійсню-
вати ефективну оцінку дієвості вистав-
ково-ярмаркових заходів, враховуючи вплив 
фактору часу. Практичне значення засто-
сування моделі представляє суттєвий нау-
ковий інтерес та зумовлює актуальність 
дослідження.
Ключові слова: виставково-ярмаркова 
діяльність, економетрична модель, модель 
розподіленого лагу, ефективність, прибу-
ток. 

В статье представлены результаты эко-
нометрического моделирования оценки 
выставочно-ярмарочной деятельности 
предприятия. Объектом исследования 
является процесс построения экономе-
трической модели. Для определения зави-
симости между показателями расходов на 
выставочно-ярмарочную деятельность и 
чистой прибылью предприятия с учетом 

временного лага автором была разрабо-
тана эконометрическая модель на основе 
данных предприятия. Такая модель помо-
гает осуществлять эффективную оценку 
действенности выставочно-ярмарочных 
мероприятий, учитывая влияние фактора 
времени. Практическое значение использо-
вания модели представляет значительный 
научный интерес и обуславливает актуаль-
ность исследования.
Ключевые слова: выставочно-ярмарочная 
деятельность, эконометрическая модель, 
модель распределенного лага, эффектив-
ность, прибыль.

The results of econometric modeling of exhibi-
tion-fair enterprise activities are presented in this 
article. The object of research is the process of 
building of econometric model. The functional 
dependence between the exhibition budget, 
advertising budget and net profit of the real 
enterprise was revealed and shown in this arti-
cle. Such a model helps to execute an efficient 
assessment of exhibition-fair activities taking 
stock of time factor impact. The significance of 
application of this model is of considerable sci-
entific interest, which determines the relevance 
of the study. 
Key words: exhibition-fair activities, econometric 
model, model of distributed lag, effectiveness, 
profit.

Постановка проблеми. Виставково-ярмар-
кова діяльність дає унікальну можливість для 
учасників та відвідувачів у контексті обміну досві-
дом, налагодження контактів та підвищення това-
рообороту компанії. Головна проблема в оцінці 
ефективності виставково-ярмаркової діяльності 
полягає в тому, що отримання прибутку підприєм-
ством за рахунок участі у виставково-ярмарковій 
діяльності має лаг або запізнення, тобто витрати 
на організацію виставково-ярмаркової діяльності і 
прибуток, як правило, не можна віднести до одного 
і того ж періоду. У цій статті пропонується викорис-
тання економетричної моделі розподіленого лагу 
для вирішення цієї проблеми на прикладі даних 
вітчизняного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми про наукову обґрунтованість тема-
тики цієї статті майже не підіймалися. Є велика 
нестача інформації про те, як підприємства керу-
ють своїми виставковими процесами та як це 
можна робити краще. Якщо питанням про еконо-
мічну ефективність виставок/ярмарків була при-
ділена увага таких західних фахівців, як С. Гопа-
лакришна, П. Росон, Ф. Серінхаус, М. Декім, 
Т. Бонома, Г. Лілієн та інших, а також вітчизня-
ними вченими та практиками В. Пекарем, С. Гар-
кавенко, А. Савощенко тощо, то питанням обґрун-

тованості ефективності виставково-ярмаркових 
заходів, використовуючи економетричні моделі, 
належна увага не приділена. 

Постановка завдання. Мета дослідження – 
показати можливість застосування економетрич-
них моделей оцінки ефективності виставково-
ярмаркової діяльності для їх практичного 
застосування підприємствами та організаціями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Витрати на організацію та участь у виставках/
ярмарках можуть зумовити додатковий прибуток 
лише через певний проміжок часу або ж протягом 
певного часу, тобто лаг може складатися з кількох 
часових періодів.

У цьому разі визначити залежність між при-
бутком та витратами на виставково-ярмаркову 
діяльність можна на основі економетричної моделі 
розподіленого лагу, яка у загальному вигляді запи-
сується так [3]:

y a x ut t t t

t

= +−

=

∞

∑ τ

0

,                       (1)

де аt – параметри моделі за лагових змінних;
xt-τ – витрати на виставково-ярмаркову діяль-

ність у період t-τ ;
yt – прибуток у період t;
τ – період зрушення часу;
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Таблиця 1
Чистий прибуток та витрати  

на виставково-ярмаркову діяльність підприємства за 2013–2017 рр.

Роки Квартал Чистий прибуток, тис. грн. Витрати на в/я діяльність, 
грн

Питома вага витрат на в/я 
діяльність у рекламному 

бюджеті, %
2013 1 18300 48300 5,29

2 45467 40300 3,65
3 69764 78400 7,11
4 23984 79400 10,2

2014 1 20313 54300 6,43
2 50468,37 53000 5,12
3 77438,04 71600 7,85
4 26622,24 87600 12,9

2015 1 22547,43 58100 5,28
2 56019,89 47100 5,34
3 85956,22 67300 7,95
4 29550,69 30100 3,48

2016 1 25027,65 59200 5,33
2 62182,08 54300 3,6
3 9541,41 88200 7,84
4 32801,26 120100 13,63

2017 1 27780,69 60100 5,59
2 69022,11 19300 1,15
3 105906,7 80300 4,79
4 36409,4 64300 3,85

ut – залишки, що характеризують відхилення 
розрахункового рівня прибутку на основі моделі 
від фактичного в період t.

Зауважимо, що ut розподілені нормально, тобто 
мають нульове математичне сподівання і сталу 
дисперсію.

Модель розподіленого лагу може порівняно 
добре описувати залежність лише в тому разі, 
коли забезпечена відносна стабільність зовніш-
ніх умов, в яких ці процеси реалізуються. Може 
йтися про стабільність відповідних індексів цін, 
процентних ставок за кредити, норми аморти-
зації, обсягів та структури ресурсів. Така ста-
більність далеко не завжди спостерігається для 
порівняно довгих проміжків часу, протягом яких 
формується сукупність спостережень. Усе це при-
водить до побудови узагальненої моделі розподі-
леного лагу, яка містить не лише лагові змінні, а 
й інші чинники, що характеризують поточні умови 
функціонування економічних систем у період t 
[4, c. 365–398]. 

До економетричної моделі визначення залеж-
ності ефективності від впливу витрат на вистав-
кову діяльність включено τ- параметр зрушення 
впливу витрат на виставково-ярмаркову діяль-
ність у часі. Цей лаговий параметр необхідно 
обґрунтувати теоретично і перевірити практично. 
Для такого обґрунтування доцільно використати 
кореляційну функцію (2). Вона характеризує тіс-
ноту зв’язку кожного елемента вектора чистого 

прибутку (yt) з елементом вектора витрат xt, зсуну-
тим один відносно другого на часовий лаг τ.
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, (2)

де r(τ) – кореляційна функція, що характеризує 
залежність між yt і xt за заданого значення τ;

n – довжина часового ряду.
Для різних значень τ на основі взаємної коре-

ляційної функції можна дістати n+1 значення r(τ). 
Якщо τ = 0, то маємо парний коефіцієнт кореля-
ції. Значення r(τ) містяться на множині r(τ) = ]-1, 1[. 
Найбільше значення r(τ) за модулем (найближче 
до одиниці) визначає зрушення, або часовий лаг. 
Якщо серед множини значень r(τ) є кілька, вели-
чини яких наближаються до одиниці, то це озна-
чає, що запізнення впливу xτ відбувається протя-
гом певного проміжку часу і в результаті можемо 
мати кілька часових лагів. Розрахувавши часові 
лаги для визначення взаємозв’язку між витратами 
на виставково-ярмаркову діяльність та прибутком 
підприємства, можна побудувати економетричну 
модель розподіленого лагу.

Здійснимо розрахунки на основі статистичних 
даних підприємства (табл. 1)

Визначимо лаг τ на основі взаємної кореля-
ційної функції. Дані для розрахунку наведені в 
таблиці 1.
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На основі наведеної інформації розраховано 
n+1 значення τ, коли τ = (0,20). Найбільше зна-
чення r(τ) отримано для τ = 3. Про це значення 
свідчить побудована корелограма (рис. 1).

З рис. 1. бачимо, що найбільше значення взаємна 
кореляційна функція набуває на третьому зрушенні. 
Між чистим прибутком та витратами на виставково-
ярмаркову діяльність є часовий лаг у три квартали.

Таким чином, економетрична модель прибутку 
з лаговими змінними для підприємства запи-
шеться так:

y a a x a xt t t= + +− −0 1 1 3 2 2 3 ,                  (3)
де yt – чистий прибуток у період t (тис. грн.);
x1t-3 – витрати на виставково-ярмаркову діяль-

ність з лагом τ =3, (тис. грн.)
x2t-3 – питома вага витрат на виставково-ярмар-

кову діяльність у рекламному бюджеті (%).
Для оцінки параметрів цієї моделі використа-

ємо метод інструментальних змінних.
Необхідність застосування методу інструмен-

тальних змінних в даному випадку пов’язана перш 
за все з наявністю лагових пояснювальних змінних. 
Водночас під час формування статистичних даних 
для побудови моделі зв’язку можливі помилки під 
час визначення витрат на рекламний бюджет та 
виставково-ярмаркову діяльність щоквартально. 
А це означає, що в цьому разі доцільно оцінювати 
зв’язок між економічними показниками методом 
інструментальних змінних.

Побудована економетрична модель методом 
інструментальних змінних запишеться:

y x x

R R

t t t

∧

− −= − + +

= =

30 62 0 73 4 13

0 951 0 975

1 3 2 3

2

, , ,

, ,             FF = 164 969,

        (4)

Оцінки параметрів цієї моделі економічно трак-
туються так: якщо витрати на виставково-ярмар-
кову діяльність гранично зростуть на 1 тис. грн за 
сталого співвідношення між цими витратами та 
рекламним бюджетом, то чистий прибуток під-
приємства зросте на 0,73 млн грн; якщо питома 

вага коштів на виставково-ярмаркову діяльність у 
рекламному бюджеті збільшиться на 1%, то чис-
тий прибуток зросте на 4,13 млн грн за незмінних 
витрат на виставково-ярмаркову діяльність. Кое-
фіцієнт детермінації (R2=0,95) свідчить, що рівень 
коливання чистого прибутку на 95% залежить 
від коливання витрат на виставково-ярмаркову 
діяльність. 

Звідси видно, що побудова економетрич-
ної моделі дає змогу розв’язати досить непро-
сту економічну задачу: який прибуток додатково 
може отримати підприємство, вкладаючи кошти у 
виставково-ярмаркову діяльність, але для цього 
необхідно довести статистичну значущість побудо-
ваного рівняння зв’язку та оцінок його параметрів.

Підставимо значення векторів x1t-3, x2t-3 в еконо-
метричну модель (4) та порівняємо отримані зна-
чення чистого прибутку з фактичними (табл. 2). 

Дисперсія залишків (відхилень) запишеться:

σ u

t
t

u

n m
2

2

1

17

=
−

=
∑

, де

ut
t

2

1=
∑ = 501,22;

n = 17 (кількість кварталів);
m = 3 (кількість параметрів моделі).

σ u
2 501 22

14
35 80= =

,
,

Розрахуємо асимптотичну матрицю коваріації 
(взаємозв’язку) оцінок параметрів моделі:
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Рис. 1. Корелограма кореляційної функції чистого прибутку підприємства
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Діагональні елементи цієї матриці характеризу-
ють дисперсії оцінок параметрів моделі (4). Взявши 
корінь квадратний з цих елементів, отримаємо 
стандартні похибки оцінок параметрів моделі (4):
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0 23

1 69

,

,

,

Стандартні похибки характеризують рівень коли-
вань отриманих характеристик зв’язку рівняння (4).

Порівняємо ці характеристики зв’язку
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з їхніми похибками й отримаємо t-критерії (кри-
терії Ст’юдента).
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Розрахунки виконані за допомогою програм-
ного блоку Excel персональних комп’ютерів [2].

Оскільки фактичні значення t-критеріїв харак-
теристик зв’язку (4) у порівнянні з табличним зна-
ченням t-критерію за ймовірності Р=0,95 і ступе-
нів свободи n-m=17, доходимо висновку, що всі 
характеристики статистично достовірні з імовір-
ністю Р=0,95.

Критерій Фішера (F=167,62) перевищує 
табличне значення цього критерія з імовірністю 
0,95 (F(0,05)табл. =3,74), що свідчить про статис-
тичну достовірність економетричної моделі (4) 
загалом [1, c. 166].

Перевірка статистичної значущості кількісних 
характеристик зв’язку (рівняння 4) є дуже важ-
ливим етапом дослідження, оскільки якщо хоч 
би одна з характеристик буде недостовірною, то 
використовувати економетричну модель на прак-
тиці неможливо. У нашому разі всі кількісні харак-
теристики зв’язку є статистично достовірними, і 
вони можуть бути використані у практичних роз-
рахунках підприємства щодо визначення ефек-
тивності вкладених коштів у виставково-ярмар-
кову діяльність.

Проведені розрахунки можна розглядати і як 
метод визначення ефективності рекламної діяль-
ності, зокрема виставково-ярмаркової будь-якого 
підприємства. Адже, якщо сформувати статис-
тичну інформацію, що характеризує фінансові 
результати підприємства та його витрати на 
виставково-ярмаркову діяльність, то за наве-

Таблиця 2
Порівняння отриманих значень чистого прибутку з фактичними

Роки Квартали Чистий прибуток, 
млн. грн. (yt)

Розраховане значення 
чистого прибутку, 

млн. грн ( )y t
∧

Залишки (ut) 
u Yt Y t= −

∧ ( )ut
2

2013 4 9,54141 5,710471 3,830939 14,6761
2014 5 27,78069 23,85847 3,92222 15,38381

6 20,313 13,853 6,459997 41,73156
7 22,54743 29,18991 -6,642483 44,12258
8 29,55069 33,57103 -4,020343 16,16316

2015 9 23,984 26,46392 -2,479922 6,150012
10 32,80126 34,57998 -1,778716 3,163832
11 25,02765 25,79517 -0,767524 0,589092
12 36,4094 36,31062 0,098776 0,009757

2016 13 26,62224 35,55029 -8,928046 79,71
14 50,46837 55,93892 -5,470547 29,92689
15 69,02211 66,10325 2,918858 8,51973
16 56,01989 54,03601 1,983881 3,935783

2017 17 62,18208 51,31259 10,86949 118,1457
18 77,43804 69,43432 8,003716 64,05947
19 85,95622 86,57039 -0,614175 0,377211
20 105,9067 113,2928 -7,386117 54,55472
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деним вище методом можна визначити рівень 
впливу витрат на валовий (або чистий прибуток) 
чи рентабельність цього підприємства.

Як свідчать дані таблиці 2, розрахункові зна-
чення чистого прибутку на основі економетричної 
моделі досить близько апроксимують фактичний 
рівень чистого прибутку. А це означає, що побудо-
вана модель може бути використаною для оцінки 
ефективності коштів, які вкладало підприємство у 
виставково-ярмаркову діяльність. 

Висновки з проведеного дослідження. У статті 
розроблено економетричну модель залежності 
витрат виставково-ярмаркової діяльності від чистого 
прибутку, показано, яку питому вагу ці витрати 
займають у рекламному бюджеті підприємства. 

Інструменти економетричної науки дають під-
стави виокремити залежність чистого прибутку 
від витрат на виставково-ярмаркову діяльність, 
хоча він не є функцією від витрат. У запропонова-
ній моделі доведено, що зв’язок між показниками 
моделі є тісний. Він свідчить про те, що витрати 
на виставково-ярмаркову діяльність, частка цих 
витрат у загальному рекламному бюджеті тісно 
пов’язані з фінансовим результатом підприєм-
ства. Було використано методичний підхід в умо-
вах, коли чистий прибуток і витрати не належать 
до одного і того ж періоду. Дуже важливою части-
ною цього дослідження є визначення відстані, на 
якій знаходиться чистий прибуток від вкладання 
коштів у виставково-ярмаркову діяльність, тобто 
фактичний результат. Обґрунтовано, що для під-
приємства це становить три квартали. Аналогічну 
модель можна використовувати для будь-якого 
іншого підприємства, але часовий лаг між чистим 
прибутком та витратами на виставково-ярмаркову 
діяльність необхідно досліджувати для кожного 
конкретного підприємства окремо.
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ECONOMETRIC MODELING OF ESTIMATION  
OF EFFECTIVENESS EXHIBITION-FAIR ENTERPRISE ACTIVITY 

It is known that profit earning by the enterprises at the cost of taking part in exhibition-fair events could not 
be referred to the same period. As a rule, there is a certain lag, which consists of the few periods. The econo-
metric model of distributed lag could solve such a task. Therefore, this model contains τ-parameter of moving 
of costs that influences the exhibition-fair activities of the enterprise for a time and could be justified in theory 
and in praxis. For this purpose, correlated function is used. It characterizes tight connection of each element of 
vector of net profit with the element of costs which has been moved relatively other one per time lag. 

The purpose of the scientific research is to show the possibility of applying econometric models of an esti-
mation of efficiency of fair-exhibition activities. 

The article contains the calculations, which are based on statistical date of the enterprise for 4 years per 
quarter. According to ready-built correlogram the author defined that the maximum value cross correlation 
function obtains on the third shift. It means the existence of three quarter time lag. To estimate the param-
eters of this model we have used the instrumental variable method. This choice could be substantiated by 
the existence of lag explanatory variables. This method also takes into account the mistakes of calculating 
fair-exhibition costs. Article defined the marginal fair-exhibition and profit cost ratio and quantitative increase in 
profit with an increase in advertising budget by 1%.

The author proved the statistical significance of the ready-built econometric model. In conformity with this, 
there exists an authenticity of getting an additional profit while investing in fair-exhibition activities of the enter-
prise. The calculations that have been made could be considered as one of the methods of determining the 
effectiveness of advertising activities in the offline sector. According to introduced model one can determine 
the level of the impact of costs on net profit or profitability of the enterprise.

The proposed model can be implemented in the process of assessing the effectiveness of advertising or 
fair-exhibition activities for any enterprise in an individualized approach.


