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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ТОВАРІВ З 
УРАХУВАННЯМ СТАДІЙ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

 

Анотація. В умовах прискореного науково-технічного прогресу і соціального розвитку товари можуть 
втрачати споживчу вартість і, відповідно, витіснятися з споживчого ринку іншими товарами з більш 
високою споживчою цінністю, в зв'язку з цим, зростає значення прогнозування життєвих циклів товарів і їх 
ефективності. Метою статті є дослідження питання прогнозування ефективності електротехнічних 
товарів з урахуванням стадій їх життєвого циклу за допомогою побудови багатофакторної регресійної 
моделі. Для побудови прогнозної моделі та визначення найбільш впливових факторів для конкретного 
електродвигуна було використано метод кореляційно-регресійного аналізу, завдяки якому було визначено 
взаємозв’язок між інтегральним показником та окремими показниками ефективності товару. Отже, в 
статті було проведено дослідження питання прогнозування ефективності електротехнічних товарів з 
урахуванням стадій їх життєвого циклу. На прикладі електродвигуна АІР 80 ПАТ «Харківський 
електротехнічний завод «Укрелектромаш»» в роботі побудована багатофакторна регресійна модель для 
стадії занепаду, яка включає найвагоміші показники впливу на інтегральний показник ефективності та 
дозволяє прогнозувати його динаміку. 
Ключові слова: ефективність, прогнозування, електротехнічні товари, електродвигун, регресійна модель, 
життєвий цикл товару. 
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FORECASTING THE EFFICIENCY OF ELECTRICAL PRODUCTS TAKING INTO 
ACCOUNT THE STAGES OF THEIR LIFE CYCLE 

 

Abstract. In the conditions of accelerated scientific and technological progress and social development, products 
can lose consumer value and, therefore, be ousted from the consumer market by other goods with a higher 
consumer value. In this regard, the importance of predicting product life cycles and their effectiveness is increasing. 
The aim of the article is to study the issue of forecasting the efficiency of electrical products taking into account the 
stages of their life cycle by constructing a multifactor regression model. The method of correlation-regression 
analysis was used to build a forecast model and determine the most influential factors for a particular motor, which 
determined the relationship between the comprehensive indicator and individual indicators of product efficiency. 
Thus, the article investigated the issue of forecasting the efficiency of electrical products taking into account the 
stages of their life cycle. On the example of the electric motor AIR 80 PJSC «Kharkiv Electrotechnical Plant 
«Ukrelectromash»» a multifactor regression model for the stage of decline is built, which includes the most 
important indicators of the impact on the comprehensive indicator of efficiency and allows to predict its dynamics. 
Keywords: efficiency, forecasting, electrical products, electric motor, regression model, product life cycle. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 
С УЧЕТОМ СТАДИЙ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация. В условиях ускоренного научно-технического прогресса и социального развития товары могут 
терять потребительскую стоимость и, следовательно, вытесняться с потребительского рынка другими 
товарами с более высокой потребительской ценностью, в связи с этим, возрастает значение 
прогнозирования жизненных циклов товаров и их эффективности. Целью статьи является исследование 
вопроса прогнозирования эффективности электротехнических товаров с учетом стадий их жизненного 
цикла с помощью построения многофакторной регрессионной модели. Для построения прогнозной модели и 
определения наиболее значимых факторов для конкретного электродвигателя был использован метод 
корреляционно-регрессионного анализа, благодаря которому были определены взаимосвязи между 
интегральным показателем и отдельными показателями эффективности товара. Итак, в статье было 
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проведено исследование вопроса прогнозирования эффективности электротехнических товаров с учетом 
стадий их жизненного цикла. На примере электродвигателя АИР 80 ПАО «Харьковский 
электротехнический завод «Укрэлектромаш»» построена многофакторная регрессионная модель для 
стадии спада, которая включает наиболее значимые показатели влияния на интегральный показатель 
эффективности и позволяет прогнозировать его динамику. 
Ключевые слова: эффективность; прогнозирование; электротехнические товары; электродвигатель; 
регрессионная модель; жизненный цикл товара. 
 

Постановка проблеми. В умовах прискорення науково-технічного прогресу і 
соціального розвитку товари можуть втрачати споживчу вартість і, відповідно, 
витіснятися з споживчого ринку іншими товарами з більш високою споживчою цінністю, 
в зв'язку з цим, зростає значення прогнозування життєвих циклів товарів і їх ефективності. 

Можливість прогнозування ефективності інноваційного товару протягом його 
життєвого циклу дозволило б вирішити кілька проблем фінансового, інноваційного, 
виробничого і стратегічного управління: 

- визначити стратегії в області ціноутворення, просування товару на ринок, 
реклами і стимулювання збуту; 

- розрахувати момент початку проведення НДДКР та впровадження на ринок нового 
товару та виведення застарілого, з метою забезпечення прибутковості підприємства; 

- планувати обсягу виробництва і поставок на ринок виробленого інноваційного 
товару в залежності від його споживання; 

- розрахувати грошові потоки в часі і здійснити фінансове планування на 
підприємстві; 

- забезпечити планове завантаження устаткування. 
Перспективи ефективного розвитку електротехнічних підприємств повинні бути 

спрямовані на подальше розширення та оновлення асортименту продукції, підвищення її 
якості, освоєння нових ринків збуту продукції як на території України так i за її межами, 
підвищення її конкурентоспроможності та енергоефективності, посилення рекламних 
заходів та ефективне прогнозування розвитку товару на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз існуючих досліджень свідчить 
про значну увагу до проблеми прогнозування як ефективності товарів, так і їх життєвих 
циклів. Теоретичним і методичним основам прогнозуванню, в тому числі, прогнозуванню 
економічних циклів, витрат та розвитку інноваційних товарів на ринку з урахуванням 
життєвого циклу товару присвячені праці таких вчених, як Н. Д. Кондратьєв [1, 2], Чжи Лі 
(Zhi Li) [3], Дж. Ленхем (John Lanham), Вай М. Ченг (Wai M. Cheung), Р. Марш 
(Robert Marsh) [4], П. Г. Перерва [5], В. А. Семиглазов [6], Л. Б. Шабанова, 
В. Н. Кушниренко [7], І. О. Черенков [8], І. А. Павлова [9] та ін. 

У роботі [3] пропонується методологія прогнозування часових рядів для оцінки 
можливості вторинної переробки товару на етапі проектування продукту. Крім того, 
використовується метод прогнозування часових рядів для прогнозування вартості 
переробленого матеріалу на кінець терміну служби виробу. Автори [4] досліджують та 
пропонують новий метод прогнозування витрат на утилізацію електронних систем. 

Стаття [5] присвячена проблемам прогнозування економічних систем, зокрема 
детально розглядається методологія прогнозування, коротко позначається суть різних 
методів і прийомів економічного прогнозування. 

Роботи [6,7] досліджують питання прогнозування життєвого циклу інноваційного 
товару, а автор [6] пропонує алгоритм прогнозування життєвого циклу товару з кривою 
традиційної форми. 

Автор [8] розглядає в своїй роботі методи короткострокового цінового прогнозування 
на прикладі ринку полімерів та приходить висновку, що метод прогнозування на основі 
новостного потоку за допомогою асоціативних правил є перспективним та доцільним в тих 
випадках, коли необхідна максимальна точність прогнозів. 
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Стаття [9] пропонує проведення аналізу і прогнозування фінансової стійкості 
організації з урахуванням життєвого циклу на основі інтегрального показника, який 
дозволить менеджерам оцінювати та визначати стадію життєвого циклу організації. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених темі дослідження, 
розроблені методи, підходи і дії щодо прогнозування ефективності інноваційних товарів 
на основі життєвих циклів потребують подальшого розвитку та удосконалення. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження 
питання прогнозування ефективності електротехнічних товарів з урахуванням стадій їх 
життєвого циклу за допомогою побудови багатофакторної регресійної моделі. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Економічна оцінка інноваційного 
товару на окремих стадіях його життєвого циклу може проводитись за побудовою та 
визначенням системи показників ефективності інноваційного товару з урахуванням рівня 
їх впливу та розрахунком єдиного інтегрального показника [10, 11]. Наступним кроком є 
формування висновків щодо рівня ефективності інноваційного товару на окремих стадіях 
його життєвого циклу та надання практичних рекомендацій з вибору можливого напряму 
інноваційного розвитку промислового товару. 

Можна виділити наступні основні вимоги, яким повинен відповідати інтегральний 
показник економічної оцінки промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу 
товару: 

1. Інтегральний показник повинен ґрунтуватися не тільки на фінансово-
економічному аналізі, а й враховувати інші вагомі ефекти, які можуть виникнути при 
створенні і масовому використанні інновації. 

2. Показник повинен охоплювати найвпливовіші показники ефективності, при 
цьому не містити надмірної кількості факторів. 

3. Повинен мати шкалу, за якою можна було б оцінювати ефективність 
промислової інновації та приймати подальші стратегічні управлінські рішення. 

4. Показник повинен сигналізувати про виникнення критичних ситуацій, 
необхідність виведення на ринок нового товару, або вилучення застарілого. 

Інтегральний показник повинен враховувати особливості окремих стадій життєвого 
циклу інноваційного товару промислового призначення. 

Для оцінювання економічної ефективності промислового товару авторами 
пропонується використовувати шкалу градації рівня ефективності інноваційного товару 
промислового призначення на окремих стадіях життєвого циклу товару, на основі 
загальновідомої шкали Харрінгтона, модифікованої до завдань конкретного дослідження, 
а саме: (0,63-1] – високий рівень ефективності, (0,37-0,63] – середній рівень ефективності, 
[0-0,37] – низький рівень ефективності інноваційного товару. 

Завдяки запропонованій градації товарів на різних стадіях життєвого циклу, в 
залежності від інтервалу рівня ефективності, в якому знаходиться або буде знаходитися 
товар, підприємство може розробляти конкретну стратегію і тактику маркетингу, що 
включає, в тому числі, питання проведення науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт (НДДКР), розвитку виробництва, вибору каналів збуту, 
вдосконалення форм і методів реклами, регулювання цін тощо. За допомогою 
застосування ефективних маркетингових рішень можна впливати на тривалість і перебіг 
циклу життя товару для досягнення максимальної сукупності прибутку. 

ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» (ХЕЛЗ) – найбільший в 
Україні виробник асинхронних електродвигунів і широкого модельного ряду електронасосів. 
Підприємство випускає понад 5 тисяч конструктивних, електричних, кліматичних і 
монтажних видів електродвигунів для всіх галузей промисловості і аграрного комплексу, а 
також широкий асортимент електронасосів. Сьогодні ХЕЛЗ – єдине українське підприємство, 
яке освоїло всю лінійку електродвигунів малих і середніх висот [12]. 
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За проведеними попередніми розрахунками в рамках роботи було побудовано 
графоаналітичну модель розрахованих інтегральних показників ефективності електродвигуна 
моделі АІР 80 ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» за останні 8 
років, що наведена на рис.1. Модель дозволяє наглядно відслідковувати динаміку 
інтегральних показників ефективності електродвигунів на стадії занепаду. 
 

 
Рис.1. Динаміка інтегральних показників електродвигуна АІР 80 

ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» за 2012-2019 рр. 
Джерело: побудовано автором 

 

Отже, для електродвигуна АІР 80 ПАТ «Харківський електротехнічний 
завод «Укрелектромаш» за останні роки був характерний наступний рівень ефективності: 
модель АІР 80 у 2012 році була на рівні нижньої межі високої ефективності, виступаючи 
так званим «авторитетом» на ринку, який ще користувався попитом та зберігав достатній 
рівень продажу. Проте через мінімальні інвестиції, у 2013 році електродвигун мав 
середній рівень ефективності, не втрачаючи прихильність споживачів-консерваторів. У 
2014 році через військові дії на Сході України та втрату значної частки експорту рівень 
ефективності товару впав до низького. Та у 2016 році електродвигуну вдалося 
реабілітуватися знову до високого рівня ефективності, що дозволило АІР 80 до 2018 року 
без інвестицій триматися на середньому рівні. З 2018 року ефективність товару почала 
знову падати, що вказує на необхідність виробляти дану модель лише в обсязі необхідному 
для виконання контрактних домовленостей та ремонто-експлуатаційних потреб. 

Основними стратегічними напрямками розвитку електротехнічних підприємств 
повинні бути: ефективне та раціональне бізнес-планування, забезпечення маркетингової 
діяльності, яка мобільно реагує на мiнливi ринкові потреби, розробка цілеспрямованих 
заходів по освоєнню нової техніки, розширення географічного сегмента продажів, 
підвищення зацікавленості, довіри та лояльності з боку клієнтів, ефективне використання 
ринкового потенціалу, отримання конкурентних переваг шляхом посилення контролю 
якості продукції, створення нових технічних розробок, вдосконалення технологічних 
процесів i постійна модернізація виробництва. 

Прогнозування передбачає не тільки глибоке знання всього різноманіття тенденцій 
динаміки соціально-економічних факторів, що визначають ці тенденції, але і достовірне 
передбачення того, як ці фактори в їх складній взаємодії поведуть себе в перспективі, як і коли 
зміняться зазначені тенденції і як можна вплинути на траєкторію руху в бажаному напрямку. 
Н. Д. Кондратьєв [1] зазначав, що для прогнозу істотні три елементи: 1) перехід від даних 
відомих подій, до подій, які ще не відомі; 2) перехід до подій, які не дані не тільки тому, що 
вони ще не відомі, але і тому, що вони ще не відбулися; 3) перехід науково обґрунтований, що 
спирається на достатню для судження ймовірність здійснення події або подій. 

Для побудови прогнозної моделі та визначення найбільш впливових факторів для 
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конкретного електродвигуна доцільно використовувати метод кореляційно-регресійного 
аналізу, що надасть можливість визначити взаємозв’язок між інтегральним показником та 
окремими показниками ефективності товару. Для зниження трудомісткості цієї процедури 
було використано сучасний програмний пакет STATISTICA 10. 

З метою перевірки адекватності кореляційно-регресійних моделей застосовують F-
критерій Фішера, відповідно до якого висунута «нульова» гіпотеза Н0 про статистичну 
незначущість рівняння регресії відкидається при виконанні такої умови: Fрозрах > Fтабл, де 
Fтабл визначається за таблицею F-критерію Фішера (за двома ступенями свободи: k1 = m, 
k2 = n – m – 1 і заданому рівню значимості α). Оцінювання значущості всіх коефіцієнтів 
рівнянь множинної регресії можна виконати за допомогою t-критерію Стьюдента: 
виконання умови tрозрах > tтабл свідчить про значущість предикторів. 

На основі вихідних даних проведено розрахунки щодо визначення інтегральних 
показників ефективності Y (залежна змінна) та незалежних чинників Хі (предикторів) на стадії 
занепаду електродвигуна моделі АІР 80 ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш»: 

- темп скорочення рентабельності продажу, Х1; 
- приріст тривалості обороту запасів, Х2; 
- темп приросту операційного циклу, Х3; 
- темп скорочення чистого прибутку, Х4; 
- темп скорочення виручки/ обсягу продажу, Х5; 
- темп скорочення частки ринку, Х6; 
- темп скорочення клієнтської бази, Х7; 
- коефіцієнт утримання клієнтів, Х8; 
- темп скорочення конкурентоспроможності інноваційного товару, Х9; 
- частка собівартості в ціні, Х10; 
- темп приросту/ зниження собівартості інноваційної продукції, Х11; 
- коефіцієнт використання потужності, Х12; 
- питома вага витрат на оплату праці в собівартості, Х13; 
- коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці та заробітної 

плати, Х14; 
- коефіцієнт плинності кадрів, Х15; 
У табл.1 представлено розрахункові показники коефіцієнтів регресії, а також 

значення регресійної статистики для моделі інтегрального показника ефективності 
електродвигуна АІР 80 ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»» на 
стадії занепаду. 

Таблиця 1 
Кореляційно-регресійна модель інтегрального показника ефективності електродвигуна АІР 80 на стадії занепаду 

АІР 80 Коефіцієнти 
Стандартна 
помилка 

t (5), tтабл = 2,365 p 

Вільний член – b0 0,747435 0,058263 12,82855 0,000051 
Х5 (темп скорочення 
обсягу продажу) 

0,011953 0,004486 2,66454 0,044640 

Х7 (темп скорочення 
клієнтської бази) 

0,011830 0,003838 3,08225 0,027400 

Регресійна статистика: 
Множинний ко-
ефіцієнт кореляції 
R=0,9414 

Коефіцієнт 
детермінації 
R2=0,8862 

Нормований 
R2=0,8408 

Середня по-
милка оцінки = 
0,06061 

 
Fрозрах (2,5) = 
19,486 

Fтабл (0,05;2;8) = 
5,786 

 

Джерело: розраховано автором 
Оскільки коефіцієнт детермінації (R2=0,8862) та нормоване значення 

(R2
норм=0,9411) наближаються до одиниці, варіація залежної змінної Y значною мірою 
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визначається варіацією незалежних змінних. Тобто 88,62% змін показника пояснюється 
включеними у регресію факторами. Коефіцієнт кореляції (R=0,9414) також близький до 
одиниці, тому існує тісний зв’язок усіх незалежних змінних із залежною змінною Y. Для 
отриманої моделі розрахункове значення критерію Фішера (Fрозр) становить 19,486, що 
більше за критичне значення Fтабл = 5,786, середня помилка апроксимації (оцінки) 
знаходиться у межах нормативу (до 10%), що підтверджує значимість отриманого 
рівняння (знайдене рівняння залежності з імовірністю 95% відповідає вихідним даним). 

Як бачимо з табл. 1, динаміка інтегрального показника ефективності 
електродвигуна АІР 80 на стадії занепаду обумовлена на 94,14% динамікою темпу 
скорочення обсягу продажу та темпом скорочення клієнтської бази. Коефіцієнт 0,747 є 
випадковою складовою, що відображає вплив випадкових чинників, не врахованих у даній 
залежності. 

Таким чином, регресійне рівняння для прогнозування ефективності електродвигуна 
АІР 80 на стадії занепаду має наступний вигляд: 

 
 Y = 0,747435 + 0,011953*Х5 + 0,011830*Х7 (1) 

 
З використанням залежності (1) проведено розрахунки прогнозного значення 

інтегрального показника ефективності електродвигуна АІР 80 ПАТ «Харківський 
електротехнічний завод «Укрелектромаш»» на стадії занепаду (рис. 2). Графік фактичних 
даних побудовано по результатам розрахунків, які наведені на рис.1. 

 

 
Рис. 2. Динаміка прогнозного значення інтегрального показника ефективності 

електродвигуна АІР 80 ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»» 
Джерело: побудовано автором 

 
Представлена на рис. 2 динаміка прогнозного значення інтегрального показника 

ефективності електродвигуна АІР 80 ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш»» вказує на подальше зниження ефективності товару з кожним роком, 
що підтверджує надані вище рекомендації щодо необхідності виробляти дану модель 
лише в обсязі необхідному для виконання контрактних домовленостей та ремонто-
експлуатаційних потреб. 

Уповільнення зростання далеко не завжди може бути зумовлене наближенням до 
занепаду товару [13]. Вплив циклічності розвитку та кризових явищ в економіці на 
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зовнішній вигляд кривої життєвого циклу товару не повинно стати причиною прийняття 
тимчасового уповільнення зростання за остаточну тенденцію. Сигнали, що свідчать про 
уповільнення зростання, в таких ситуаціях слід розглядати як помилкові та тимчасові. 

Отже, розрахунок параметрів багатофакторної регресійної моделі на прикладі 
електродвигуна моделі АІР 80 ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш»» на стадії занепаду довів, що модель має високий рівень коефіцієнту 
детермінації та значимості за критерієм Фішера. Прогнозні дані несуттєво відрізняються 
від фактичних, що підтверджує доцільність даного методу прогнозування. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в статті було проведено 
дослідження питання прогнозування ефективності електротехнічних товарів з 
урахуванням стадій їх життєвого циклу. На прикладі електродвигуна АІР 80 
ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»» побудована 
багатофакторна регресійна модель для стадії занепаду, яка включає найвагоміші 
показники впливу на інтегральний показник ефективності та дозволяє прогнозувати його 
динаміку. 

Особливістю товарів промислового призначення, зокрема електродвигунів, є те, що 
на стадії занепаду промислове підприємство не може миттєво відмовитись від 
виробництва застарілого неефективного електродвигуна та вивести його з ринку. По-
перше, причиною цього виступають договірні зобов’язання підприємства перед своїми 
споживачами по виконанню ремонтно-експлуатаційних потреб. По-друге, більшість 
вітчизняних промислових підприємств виконує свою діяльність на застарілому обладнанні 
радянських часів, тому для того, щоб придбати більш інноваційні електродвигуни, їм 
треба перш за все оновити застаріле обладнання, що призведе до значних фінансових 
витрат, які не кожне підприємство може собі дозволити. Проведене дослідження 
життєвого циклу електродвигуна АІР 80 ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш»» в рамках даної роботи підтверджує дані твердження тим, що даний 
електродвигун на стадії занепаду не покинув ринок миттєво та продовжив вироблятися на 
мінімальному рівні. 
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