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Предложенный научно-методический подход к 

классификации трансакционных издержек позволит 
лицу, которое принимает решение о заключении сдел-
ки, облегчить оперирование этими затратами и создаст 
определенную информационную базу для принятия 
эффективных управленческих решений относительно 
целесообразности заключения тех или иных сделок. 
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У статті розглянуто науково-практичні засади моделювання залежності виробничої складової стратегічної стійкості від осно-
вних фондів машинобудівного підприємства на основі системних процесів з використанням багатофакторного кореляційно-ре-
гресійного аналізу в заданий період часу. Обґрунтована доцільність використання моделі в процесі прийняття управлінських 
рішень та формуванні сценаріїв майбутнього розвитку підприємства.
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В статье рассмотрены научно-практические принципы моделирования зависимости производственной составляющей страте-
гической устойчивости от основних фондов машиностроительного предприятия на основе системных процессов с использованием 
многофакторного корреляционно-регрессионного анализа в заданный период времени. Доказана целесообразность использова-
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Постановка проблеми. В процесі виробничо-гос-
подарської діяльності машинобудівне підприємство 
залежить від різноманітних факторів та показників, 
які чинять визначальний вплив на рівень стратегіч-
ної стійкості. При цьому за різних умов ринкового 
середовища та особливостей підприємства значення 
впливу цих чинників може змінюватися. Не виня-
ток становлять і основні фонди, стан яких ідентифі-
кує не лише виробничу спроможність підприємства, 

але і є непрямим фактором успіху чи провалу під-
приємства.

Проведений огляд сучасних методів і моделей 
оцінки стратегічної стійкості показав, що на сьо-
годнішній день увага науковців прикута до аналізу 
основних її складових: виробничої, фінансової, ка-
дрової, інвестиційної, екологічної та управлінською. 
Всі перелічені складові мають вагомий вплив на рі-
вень стійкості, але якщо розглядати машинобудівне 
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підприємство з точки зору його основної функції – 
виробництва, то, звичайно, визначальною є виробни-
ча складова, яка власне і є підґрунтям для функціо-
нування всіх інших компонент.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи дослідження виробничої складової як 
основи стратегічної стійкості зводяться до широкого 
спектра методів та інструментів підвищення її рівня. 
Здебільшого вони засновані на превентивному під-
ході, згідно з яким виникає негайна необхідність за 
рахунок певного індикатора досягти бажаного рівня 
розвитку. 

Теоретичні аспекти вивчення основних фондів та 
їх вплив на виробничу складову стратегічної стійкості 
підприємства закладені такими вітчизняними вчени-
ми, як А.П. Рильков [3], В.П. Лещук [6], Г.А. Семенов 
[7], А.М. Леонов [6], Т.Б. Ігнашкіна [2] та ін. Проте 
існує ціла низка питань в області виробничої стійкості 
та основних фондів, що залишаються поза увагою, а 
отже, потребують більш поглибленого вивчення.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на чисельність досліджень, 
спрямованих на вивчення специфіки виробничої ді-
яльності машинобудівного підприємства, до сьогод-
ні основні фонди розглядаються як один із факторів 
забезпечення виробничої стійкості лише на теоре-
тичному рівні, що ставить під сумнів даний факт. 
Таким чином, виникає потреба у ідентифікації по-
казників основних фондів, які є для виробничої 
складової базовими та встановлення сили їх впливу 
на виробничу складову стійкості машинобудівного 
підприємства.

Постановка завдання. Огляд існуючого науково-
методичного матеріалу щодо визначення сутності ви-
робничої складової та її визначальних показників об-
ґрунтував тему дослідження, його мету і завдання. 

Метою статті є обґрунтування на практичному 
рівні залежності виробничої складової стратегічної 
стійкості машинобудівних підприємств від стану 
основних фондів. Відповідно до мети дослідження 
були поставлені і вирішені такі завдання: аналіз су-
часних методів і моделей оцінки основних фондів; 
визначення кореляційно-регресійної залежності ви-
робничої складової від стану основних фондів; об-
ґрунтування необхідності факту існування отрима-
ної моделі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вико-
ристовуючи категорійний апарат теорії систем, під 
виробничою складовою пропонуємо розуміти елемент 
стратегічної стійкості як неподільну частину систе-

ми, яка характеризується конкретними індикатора-
ми та їх показниками.

Попередні наукові доробки показали, що узагаль-
нюючим індикатором виробничої складової стійкості 
є основні фонди підприємства [5, с. 3]. Головна їх 
задача полягає в забезпеченні виробничого процесу  
[7, с. 213], що, в свою чергу, потребує проведення 
змістовного аналізу та детального науково-практич-
ного дослідження 

У вітчизняній літературі процес аналізу основних 
фондів машинобудівного підприємства проводиться з 
метою відновлення частини основних фондів, що ви-
йшли з ладу [6, с. 228], але кінцевою метою даного 
процесу звичайно є забезпечення ефективного виробни-
цтва в умовах динамічних перетворень та конкуренції.

Отже, виходить, що застосування існуючих еко-
номіко-математичних моделей для аналізу основних 
фондів в їх початковому стані не дасть змогу прослід-
кувати силу впливу на рівень виробничої стійкості, а 
вдосконалення існуючих може призвести до викрив-
лення кінцевих результатів. Ситуація, що склалася, 
вимагає здійснити розробку універсальної моделі за-
лежності рівня виробничої стійкості від стану осно-
вних фондів машинобудівного підприємства.

З огляду на важливість базової моделі для оцін-
ки впливу основних фондів ми пропонуємо вико-
ристовувати систематизований набір факторів, які 
найбільшим чином відповідають цілям моделюван-
ня. Для цього в таблиці 1 проаналізуємо фактори, 
які, на думку вчених, є найбільш вагомими в оцін-
ці впливу стану основних фондів на виробничу стій-
кість машинобудівних підприємств.

За підсумками таблиці 1 виходить, що найбільш 
розповсюдженими факторами впливу основних фон-
дів на виробничу стійкість машинобудівного підпри-
ємства є: виручка від реалізації, чистий прибуток, 
величина виведених основних фондів, термін корис-
ного використання.

Особливу увагу слід звернути на фактори, які, на 
думку вчених, не є вирішальними, проте, на наш по-
гляд, є суттєвими в процесі моделювання впливу на 
стійкість: нарахована амортизація (вказує на величи-
ну накопиченої амортизації на відтворення основних 
фондів) та введені основні засоби (характеризують 
інтенсивність введення основних засобів в діяльність 
підприємства).

Крім того, моделювання залежності, з нашої точ-
ки зору, повинно враховувати такі фактори як вар-
тість майна підприємства (що свідчить про частку 
основних фондів в майні суб’єкта господарювання) 

Таблиця 1
Компарирувальний аналіз впливу факторів основних фондів на виробничу стійкість
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Рильков А.П. [3] × × ×
Коробейнікова О.О. [4] × × ×
Лещук В.П. [5] × ×
Ігнашкіна Т.Б. [2] × × × × ×
Семенов Г.А. [7] × × ×
Городня Т.А. [1] × × × ×

*× – позначка вагомих факторів впливу; сірим кольором позначені фактори, які за результатами дослідження вважаються 
найбільш впливовими 
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та величина основних фондів, що тимчасово не ви-
користовуються (взяті на реконструкцію або ж пе-
ребувають в резерві). А фактор терміну корисного 
використання, навпаки, використовувати не реко-
мендуємо через відмінність за класифікацією виду 
та групи основних фондів.

Аналіз факторів впливу основних фондів на ви-
робничу стійкість (табл. 1), з нашої точки зору, дає 
змогу представити систему найсуттєвіших факторів 
виражених набором показників, які обрано для по-
будови моделі (табл. 2).

Таблиця 2 
Фактори впливу основних фондів на виробничу 
стійкість, виражені через систему показників

Фактори Позначення Показники 
факторного впливу

Нарахована 
амортизація А Коефіцієнт зносу

Чистий прибуток ЧП Рентабельність 
основних фондів

Величина введених 
основних фондів ОФ вед Коефіцієнт 

оновлення

Величина виведених 
основних фондів ОФ вив Коефіцієнт вибуття

Вартість майна 
підприємства М

Частка основних 
фондів у майні 
підприємства

Величина 
основних фондів, 
що тимчасово не 
використовується

ОФ чн
Частка основних 
фондів, що не 
використовуються

Для побудови моделі залежності виробничої скла-
дової стійкості від показників основних фондів необ-
хідно спочатку визначити характер такої залежнос-
ті. З огляду на наявну систему показників вирішено 
використовувати лінійну залежність, яка за свідчен-
ням практиків дає найвищу точність розрахунків.

Враховуючи специфіку діяльності машинобудів-
них підприємств та особливості моделювання для ви-
раження залежності виробничої складової від стану 
основних засобів, ми обрали лінійну багатофакторну 
модель [8, с. 78]. 

Таким чином, базова модель залежності матиме 
наступний вигляд:

Y=f(x
1
,x

2
…x

6
),     (1)

де Y–виробнича складова стратегічної стійкості;
x

1
 – коефіцієнт зносу;

x
2
 – рентабельність основних фондів;

x
3
 – коефіцієнт оновлення;

x
4
 – коефіцієнт вибуття;

x
5
 – частка основних фондів у майні підприємства;

x
6
 – частка основних фондів, що не використову-

ються.
Для аналізу впливу показників основних фондів 

на рівень виробничої складової скористаємося матри-
цею парних та часткових коефіцієнтів кореляції.

Визначення впливу здійснюється за правилом 
максимізації розрахованих парних та часткових кое-
фіцієнтів кореляції за умов [8, с. 125]:

(Ryxnmax, Ryxчmax),     (2)

Ryxnmax – максимальні парні коефіцієнти коре-
ляції;

Ryxчmax – максимальні часткові коефіцієнти ко-
реляції.

Таким чином, на залежність виробничої стійкості 
від стану основних фондів значний вплив здійсню-
ють чинники, відзначені як суттєві на основі крите-
рію максимізації парних та часткових коефіцієнтів 
кореляції виробничої складової з показниками осно-
вних фондів аналізованих підприємств (табл. 3).

Визначення функціональної залежності виробни-
чої складової стратегічної стійкості машинобудівних 
підприємств від стану основних фондів здійснено за 
допомогою кореляційно-регресійного аналізу показ-
ників фінансової звітності машинобудівних підпри-
ємств Кременчуцького регіону з використанням па-
кету даних MS Excel [9].

Як свідчать розрахунки, проведені на основі кри-
терію Фішера, коефіцієнти детермінації сформова-
них моделей з надійністю Р = 0,91 є статистично 
значущими, а отже, математичні моделі залежності 
виробничої складової стійкості машинобудівного під-
приємства адекватні статистичним даним.

Отримані функціональні залежності рівня складової 
стійкості від показників основних фондів машинобудів-
них підприємств Кременчуцького регіону мають вигляд:

ПАТ «Кредмаш»: Y = -0,6459 + 2,3125 × X1 + 
+ 1,2367 × X2 + 0,0280 × X5.

Одержане рівняння залежності свідчить, що най-
більший вплив на виробничу складову стратегічної 
стійкості ПАТ «Кредмаш» чинить коефіцієнт зно-
су (a

1
=2,3125) та рентабельність основних фондів 

(a
2
=1,2367).

ПАТ «КрКЗ»: Y = -1,0431 + 1,4235×X3 +  
+ 2,2367×X4 + 3,0280×X5.

Таблиця 3 
Результати розрахунків парних та часткових коефіцієнтів кореляції виробничої складової 

з показниками основних фондів

ПАТ «Кредмаш»

парні
Ryx1 Ryx2 Ryx3 Ryx4 Ryx5 Ryx6

0,9039 0,8803 0,5301 0,5521 0,6131 0,4897

часткові

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х1х2х3х

4х5)

0,861 0,437 -0,301 0,405 0,789 0,334

ПАТ «КрКЗ»

парні
Ryx1 Ryx2 Ryx3 Ryx4 Ryx5 Ryx6

0,1267 0,0251 0,5827 0,6751 0,8242 0,1941

часткові
Ryx1

(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х1х2х3х

4х5)

ПАТ «КРАЗ»

парні
Ryx1 Ryx2 Ryx3 Ryx4 Ryx5 Ryx6

0,1556 0,5456 0,3786 -0,9725 0,0895 0,6695

часткові

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х1х2х3х

4х5)

1,708 0,793 -0,083 1,789 -0,166 1,569
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Дане рівняння вказує, що найбільший вплив 
на виробничу складову стратегічної стійкості ПАТ 
«КрКЗ» має коефіцієнт вибуття (a

4
=2,2367) та частка 

основних фондів у майні підприємства (a
5
=3,0280).

ПАТ «КРАЗ»: Y = -0,2317 + 2,9181×Х2 +  
+ 1,9178×X3-3,7185×X4

З рівняння слідує, що найбільш негативний вплив 
на виробничу складову ПАТ «КРАЗ» здійснює кое-
фіцієнт вибуття фондів (a

4
=-3,7185) і позитивний –  

рентабельність основних фондів (a
2
=-2,9181). 

Обґрунтування результатів дослідження свідчить, 
що результативність виробничої складової визначена 
станом обраних показників, які в свою чергу, є про-
екцією загального впливу основних фондів на дану 
складову. 

Отже, запропонована концепція визначення за-
лежності виробничої складової стратегічної стійкості 
від стану основних фондів, реалізована шляхом ко-
реляційно-регресійного аналізу за допомогою паке-
ту MS Excel може бути застосована для наукової об-
робки звітних даних, що будуть отримані в процесі 
діяльності. Дана модель може застосовуватися для 
машинобудівних підприємств з метою більш повно-
го вивчення закономірностей, які формуються в про-
цесі діяльності та мають вплив на загальний рівень 
стійкості. Також важливо, що запропонована в статті 
модель може бути використана для аналізу впливу 
окремих факторів на результати діяльності підпри-
ємства, та стан його стратегічної стійкості дає мож-
ливість оцінювати наслідки їх змін на перспективу 
та взагалі є підґрунтям для формування стратегії 
розвитку підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, в процесі моделювання залежності виробничої 
складової стратегічної стійкості від стану основних 
фондів ми одержали модель, яка дає змогу не лише 
оцінювати стан основних фондів, але визначає силу 
їх впливу на рівень стійкості. 

Вагомість запропонованої моделі полягає в тому, 
що в конкретний період часу на основі даних фінан-
сової звітності підприємство має змогу ідентифіку-
вати стан основних засобів та прийняти правильне 
рішення щодо подальшої політики підтримки на-
лежного рівня виробничої складової. Крім того, мо-
дель може бути використана і зацікавленими особа-
ми, зокрема майбутніми інвесторами, з метою оцінки 
доцільності вкладення інвестицій тощо.

Важливим напрямом подальших досліджень у 
цьому напрямі є розробка механізму регулювання 

стану виробничої складової стійкості з урахуванням 
стану основних фондів машинобудівного підприєм-
ства.
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