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УДК 658.014

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ХОЛІСТИЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
Чобіток В.І, к.е.н., доцент (УІПА)
В статті визначено, що на сучасному етапі розвитку економічних відносин
одним з важливих умов стабільної діяльності підприємства є наявність
високоорганізованих систем управління, що відрізняються адаптивністю, гнучкістю,
результативністю, активністю, інноваційністю тощо.
У теорії і практиці існує цілий ряд векторів підвищення ефективності
діяльності підприємств, незважаючи на різновекторність цих напрямків, сучасний
рівень розвитку стримується відсутністю універсальної методики для оцінки
ефективності забезпечення управління холістичним розвитком підприємств, яка
дозволила б за допомогою різновекторного аналізу активно впливати на поточний
стан підприємства, а також була б підґрунтям для подальшого вдосконалення
функціонування її системи управління.
В статті розглянуто методичні аспекти забезпечення управління холістичним
розвитком підприємств, а саме: математичні методи для оцінки індикативного
управління холістичним розвитком підприємств; методи економічного аналізу для
оцінки індикативного управління холістичним розвитком підприємств; моделі оцінки
ефективності управління холістичним розвитком підприємств; методи стратегічного
планування управління холістичним розвитком підприємств; методи, засновані на
дослідженні, знаннях та інтуїції спеціалістів щодо управління холістичним розвитком
підприємств; статистичні методи для оцінки індикативного управління холістичним
розвитком підприємств.
Ключові слова: управління холістичним розвитком підприємств;
математичні методи; методи економічного аналізу; моделі оцінки ефективності
управління; методи стратегічного планування; методи, засновані на дослідженні,
знаннях та інтуїції спеціалістів; статистичні методи.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ХОЛИСТИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
Чобиток В.И., к.э.н., доцент (УИПА)
В статье определено, что на современном этапе развития экономических
отношений одним из важных условий стабильной деятельности предприятия
является наличие высокоорганизованных систем управления, отличаются
адаптивностью, гибкостью, результативностью, активностью, инновационностью и
тому подобное.
В теории и практике существует целый ряд векторов повышения
эффективности деятельности предприятий, несмотря на разновекторность этих
направлений, современный уровень развития сдерживается отсутствием
универсальной методики для оценки эффективности обеспечения управления
холистическим развитием предприятий, которая позволила бы с помощью
разновекторного анализа активно влиять на текущее состояние предприятия, а
также была бы основой для дальнейшего совершенствования функционирования
системы менеджмента.
В статье рассмотрены методические аспекты обеспечения управления
холистическим развитием предприятий, а именно: математические методы для
оценки индикативного управления холистическим развитием предприятий; методы
экономического анализа для оценки индикативного управления холистическим
развитием предприятий; модели оценки эффективности управления холистическим
развитием предприятий; методы стратегического планирования управления
холистическим развитием предприятий; методы, основанные на исследовании,
знаниях и интуиции специалистов по управлению холистическим развитием
предприятий; статистические методы для оценки индикативного управления
холистическим развитием предприятий.
Ключевые слова: управление холистическим развитием предприятий;
математические методы; методы экономического анализа; модели оценки
эффективности управления; методы стратегического планирования; методы,
основанные на исследовании, знаниях и интуиции специалистов; статистические
методы.

METHODICAL ASPECTS ENSURING THE CHOLISTIC
DEVELOPMENT ENTERPRISES
Chobitok V., Ph.D., associate professor
(Ukrainian Engineering Pedagogical Academy)
The article determines that at the present stage the development economic
relations, one the important conditions for the stable operation an enterprise is the
presence highly organized management systems that are adaptable, flexible, productive,
active, innovative, and the like.
In theory and practice, there are a number vectors for increasing the effici ency
enterprises, despite the diversity these areas, the current level development is
constrained by the lack a universal methodology for assessing the effectiveness ensuring
the management the holistic development enterprises, which would allow using the vector
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analysis to actively influence the current state the enterprise, and It would also be the
basis for further improving the functioning the management system.
The article discusses the methodological aspects ensuring the management the
holistic development enterprises, namely: mathematical methods for assessing the
indicative management the holistic development enterprises; methods economic analysis
to assess the indicative management the holistic development enterprises; models for
assessing the effectiveness managing the holistic development enterprises; strategic
planning methods for managing the holistic development enterprises; methods based on
research, knowledge and intuition specialists in the management the holistic development
enterprises; statistical methods for evaluating the indicative management the holistic
development enterprises.
Key words: management the holistic development enterprises; mathematical
methods; methods economic analysis; management performance evaluation models;
strategic planning methods; methods based on research, knowledge and intuition
specialists; statistical methods.
Постановка
проблеми.
На
сучасному етапі розвитку економічних
відносин одним з важливих умов
стабільної діяльності підприємства є
наявність високоорганізованих систем
управління,
що
відрізняються
адаптивністю,
гнучкістю,
результативністю,
активністю,
інноваційністю тощо. У теорії і практиці
існує цілий ряд векторів підвищення
ефективності діяльності підприємств,
незважаючи на різновекторність цих
напрямків, сучасний рівень розвитку
стримується відсутністю універсальної
методики для оцінки ефективності
забезпечення управління холістичним
розвитком підприємств, яка дозволила б за
допомогою
різновекторного
аналізу
активно впливати на поточний стан
підприємства, а також була б підґрунтям
для
подальшого
вдосконалення
функціонування її системи управління.
Аналіз
останніх
досліджень
та
публікацій.
Питання,
пов’язані
з
методичними аспектами забезпечення
управління
холістичним
розвитком
підприємств розглядались у працях
науковців, зокрема, Верби В. та
Гребешкової О. [1], Іванової М. та Маркус
О. [2], Коюди В. і Костіної О. [3],
Прохорової В. [5, 6], Тридіда О. [7],
Фатхутдінова Р. [8], Федулової Л. [9] та ін.

Виділення невирішених частин
загальної
проблеми.
Проблема
практичного
застосування
оцінки
ефективності забезпечення управління
холістичним розвитком
підприємств,
відсутність методологічних механізмів,
обумовлюють необхідність проведення
досліджень в даному напрямку і
визначають актуальність дослідження.
Метою статті є формування
методичних
аспектів
забезпечення
управління
холістичним
розвитком
підприємств.
Викладення основного матеріалу
дослідження. Широке використання
математичних методів є необхідною
умовою
для
оцінки
ефективності
забезпечення управління холістичним
розвитком підприємств. Ці методи
набувають все більшого значення при
прийнятті управлінських рішень, коли для
їх обґрунтування потрібно знайти досить
переконливу аргументацію.
Адекватність,
точність,
універсальність і економічність – основні
вимоги, які висуваються до математичних
моделей
для
оцінки
ефективності
забезпечення управління холістичним
розвитком підприємств [2,5].
Адекватність моделі визначається
за умови, якщо модель відображає задані
властивості з прийнятною точністю.
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Ступінь збігу значень вихідних
параметрів моделі та об'єкту є точністю.
Числом і складом врахованих в
моделі зовнішніх та вихідних параметрів
визначає її універсальність.
Економічність
моделі
характеризується
витратами
обчислювальних ресурсів для її реалізації
- витратами машинного часу і пам'яті.
Види
та
характеристики
математичних
методів
для
оцінки
індикативного управління холістичним
розвитком підприємств наведено на рис.1.
Економічний аналіз для оцінки
ефективності забезпечення управління
холістичним розвитком підприємства
відіграє велику роль в підвищенні
економічної
ефективності
діяльності
підприємства
вивчає
економіку
підприємства, його діяльність з точки зору
оцінки роботи з метою виявлення
невикористаних резервів підвищення
ефективності його діяльності.
Предметом економічного аналізу є
майново-фінансовий стан і поточна
господарська діяльність підприємств, яка
вивчалася з точки зору відповідності
завданням бізнес-планів і з метою
виявлення
невикористаних
резервів
підвищення
ефективності
роботи
підприємства.
Зміст економічного аналізу - це
всебічне і детальне вивчення на основі
всіх наявних джерел інформації різних
аспектів функціонування підприємства,
спрямоване на поліпшення його роботи
шляхом
розробки
і
впровадження
оптимальних управлінських рішень, що
відображають резерви, виявлені в процесі
проведення
аналізу
та
шляхи
використання цих резервів.
В процесі проведення економічного
аналізу використовуються методи індукції
і дедукції.
Метод індукції (від часткового до
загального) передбачає, що дослідження
господарських явищ починається з

окремих фактів, ситуацій і переходить до
вивчення господарського процесу в
цілому.
Метод же дедукції (від загального
до
конкретного)
характеризується,
навпаки,
переходом
від
загальних
показників до приватних, зокрема до
аналізу впливу окремих факторів на
узагальнюючі економічні показники.
Найважливішим при проведенні
економічного аналізу є, звичайно ж, метод
дедукції,
оскільки
послідовність
проведення аналізу як правило передбачає
перехід від цілого до складових його
елементів,
від
синтетичних,
узагальнюючих показників діяльності
організації до аналітичних, факторний
показниками
Види та характеристики методів
економічного
аналізу
для
оцінки
індикативного управління холістичним
розвитком підприємств наведено на рис.2.
В умовах ринкової конкуренції
активно розвиваються підприємства, які
розуміють
необхідність
враховувати
безліч економічних параметрів: прибуток,
витрати,
продуктивність
факторів
виробництва, виробничий оптимум тощо.
Незалежно від розмірів підприємства і
типу ринку, ефективне функціонування
тощо,
отримання
позитивного
економічного прибутку і задоволення
суспільного попиту, можливо тільки при
грамотному управлінні ресурсами і
виробництвом.
Для
підвищення
показників
ефективності
не
менш
важлива
можливість уніфікації моделі управління
холістичних розвитком підприємств. Це
актуальна проблема, так як відбувається
активний процес глобалізації та інтеграції
економічних
процесів.
Особливо
необхідним є застосування уніфікованої
моделі тому, що діяльність підприємств
здійснюється в різних економічних,
соціальних і культурних умовах.
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Математичні методи для оцінки індикативного управління холістичним
розвитком підприємств
Повна лінійна модель є узагальненням моделі множинної лінійної
регресії на випадок більш однієї залежної змінної.
Y=X·B+U,
де Y — це матриця що описує виміри,
X — матриця, яка може бути матриця розрахунку,
B - матриця, параметри якої, як правило, повинні бути оцінені,
U - матриця, яка містить характеристику випадкової помилки або
шум

Лінійні методи

Динамічна система, в якій протікають процеси, описувані
нелінійними диференціальними рівняннями.
Однією із нелінійних є система яка має параметри, що періодично
змінюються. В таких системах за певних умов може відбуватися
виникнення параметричних коливань.
Нелінійні алгебраїчні рівняння, які також називають рівняннями із
многочленами, визначаються як рівняння із поліномами
(многочленами), які прирівняні до нуля.
Y = f(x)+U,
де f(x) - нелінійна функція аргументу;
х,U - випадковий чинник

Нелінійні методи

Детерміновані методи

Досліджує вплив факторів, зв’язок яких із результативним
показником носить функціональний характер (повний); тобто
результативний показник може бути поданий у вигляді добутку,
частки або алгебраїчної суми факторів

Стохастичні методи

Модель системи називається стохастичною, якщо кожній
реалізації її вхідного сигналу відповідає певний розподіл вихідного
сигналу цієї системи. Для однієї і тієї ж системи можна побудувати
багато різноманітних моделей. В залежності від ступеня
детальності характеристики поведінки системи та кількості
факторів, які враховуються, одні моделі будуть простішими, інші –
складнішими

Економікоматематичне
моделювання
економічних процесів

Можливо отримати інформацію про майбутній стан об'єкта
планування та шляхи досягнення цього стану. Економікоматематичні моделі поділяються: на описові (що не містять
керованих змінних) і оптимізаційні (на основі заданого критерію
здійснюється пошук оптимального шляху і засобів досягнення
цього критерію); статичні і динамічні, в залежності від
використовуваного ряду даних і отриманих результатів; відкриті,
що враховують вплив зовнішнього середовища, і закриті

Графічні методи

Відіграють особливо велику роль у вивченні складних
взаємозв'язків соціально-економічних явищ і процесів, виявленні
тенденцій, закономірностей і зміни показників динаміки, а також у
поточному аналізі. Основними відмінностями і перевагами
графічного методу порівняно з іншими є: краща наочність;
можливість у цілому охопити дані, що вивчаються; можливість
вираження деяких аналітичних залежностей, які не дуже чіткі і
важкі для виявлення при інших способах подання даних

Рис. 1. Математичні методи для оцінки індикативного управління холістичним
розвитком підприємств
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Методи економічного аналізу для оцінки індикативного управління холістичним
розвитком підприємств
Балансовий метод

Заснований на розробці балансів, які представляють собою систему
показників, де перша частина, що характеризує ресурси за джерелами
їх надходження, дорівнює другий, що відображає розподіл їх за всіма
напрямками витрат

Нормативний метод

Сутність полягає в техніко-економічних обґрунтуваннях прогнозів з
використанням нормативів і норм. Останні застосовуються при
розрахунку потреби в ресурсах, а також показників їх використання

Програмно-цільовий
метод

Полягає у визначенні основних цілей розвитку підприємства,
розробки взаємопов'язаних заходів з їх досягнення у визначені
терміни при збалансованому забезпеченні ресурсами, а також з
урахуванням ефективного їх використання. Застосовується при
створенні комплексних цільових програм, які являють собою
документ, де відображені мета і комплекс виробничих,
організаційно-господарських, соціальних та інших заходів і завдань,
пов'язаних з виконавцям, строків здійснення та ресурсів

Метод технікоекономічних
розрахунків

Передбачає проводити обґрунтування планових показників на основі
затвердженого (прийнятого) алгоритму. Цей метод використовується,
якщо показники мають певну стабільність у часі і формують базові
умови функціонування підприємства. Наприклад, цим методом
ведеться розрахунок умовно-постійних витрат при поточному
плануванні

Індикативний метод
планування

Зумовлююче, рекомендуюче — централізоване визначення
стратегічних цілей і першочергових задач в сфері економічного і
соціального розвитку країни, а також шляхів і строків їх виконання;
розробка відповідної державної політики: науково-технічної,
інвестиційної, податкової, кредитної, соціальної тощо

Рис. 2. Методи економічного аналізу для оцінки індикативного управління холістичним
розвитком підприємств
Ефективність
управління
холістичних
розвитком,
як
в
теоретичному, так і в практичному плані,
проблема, актуальна для підприємств. Це
пов'язано з динамічним характером систем
управління
холістичних
розвитком
підприємств,
включаючи
елементи
зовнішнього і внутрішнього середовища,
постійним розвитком інструментів і
методів управління, значним прогресом в

області
фінансових,
інформаційних
технологій,
комунікаційних
систем,
логістики, контролю та обліку, а також
появою
та
швидким
поширенням
інноваційних управлінських концепцій.
Види та характеристики моделей
оцінки
ефективності
управління
холістичним
розвитком
підприємств
наведено на рис.3.
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Моделі оцінки ефективності управління холістичним розвитком підприємств

Моделі орієнтовані на
внутрішні чинники
виробництва

Представляє організацію як механізм, що формується комбінацією
основних виробничих факторів: засобів виробництва, робочої сили,
сировини і матеріалів. Вона базується на механистическом підході,
розглядає організацію як закриту систему і виходить з необхідності
оптимально використовувати всі види ресурсів для досягнення цілей
організації. Менеджмент повинен зосереджуватися на оперативному
управлінні. В результаті оптимізуються структура, виробничі фактори та
весь процес виробництва

Моделі орієнтованої
на людину

Виходить з визначення організації як колективу людей, що виконують
спільну працю на принципах поділу і кооперації праці. Вона розглядає
організацію як закриту систему і ґрунтується на теорії людських
відносин і поведінкових наук, згідно з якою найважливішим фактором
продуктивності є людина. Основні елементи моделі наступні: увага до
працюючих, їх мотивація, комунікація, лояльність, участь в прийнятті
рішень. Разом вони утворюють систему підтримки людських відносин в
організації. Контроль менеджменту зосереджується на внутрішніх
процесах, що відбуваються в організації і що обумовлюють ту чи іншу
продуктивність, а отже, і ефективність

Моделі відкритої
системи

Представляє організацію як складну ієрархічну систему, тісно взаємодіє
з оточенням. Її основу складає загальна теорія систем. Головна ідея цієї
моделі полягає у визнанні залежності елементів, підсистем і організації в
цілому від зовнішнього середовища, багато в чому зумовлює її
структуру і систему управління. Ключові фактори успіху діяльності
організації знаходяться в двох сферах: а) зовнішнє середовище, що
поставляє всі види ресурсів, включаючи інформацію (знання); б)
внутрішнє середовище, своїми сильними сторонами створює передумови
для використання можливостей і ліквідації загроз

Моделі зацікавлених
груп

Представляє організацію як відкриту систему і громадський інститут,
який прагне до балансу інтересів пов'язаних з ним груп всередині
організації та поза нею. В основу моделі покладено концепцію
зацікавлених груп

Рис. 3. Моделі оцінки ефективності управління холістичним розвитком підприємств
Сучасні підприємства функціонують
в жорстких конкурентних умовах, і
досягнення
ними
довгострокового
ринкового
успіху
є
складним
і
комплексним завданням, що включає в
себе значну кількість чинників і підходів
до
вирішення
поставлених
перед
підприємствами проблем та використання
ринкових можливостей. Ринковий успіх
підприємства багато в чому залежить від
таких факторів, як якість управління
холістичним
розвитком,
наявність
креативних технологій, підготовленість
персоналу, бізнес-процесів, управління
ризиками та оптимізація діяльності. Всі ці
фактори
повинні
управлятися
з
урахуванням місії підприємства і цілями
його довгострокового розвитку, що має на
увазі ефективне використання системи
стратегічного планування, впровадження

стратегічних планів розвитку, контролю та
адаптації стратегії з урахуванням змін у
зовнішньому середовищі, дій конкурентів
і розвитку внутрішніх можливостей.
При важливому значенні процесів
стратегічного
планування
на
підприємствах все більшою мірою
приходить усвідомлення того, що основою
ринкового успіху є не тільки планування
але і дії по впровадженню стратегії і її
подальшого контролю. Підприємствам
потрібні чіткі і послідовні плани заходів
щодо реалізації стратегічних цілей,
раціональна бюджетна політика, робота з
підготовки та стимулювання персоналу, а
також контрольні заходи, до яких в першу
чергу відносяться ключові показники з
різних напрямків і сфер господарської
діяльності. Всі ці завдання можуть
ефективно вирішуватися в рамках процесу
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бізнес-планування,
націленого
на
трансформацію загальних стратегічних
планів розвитку в конкретні плани і
реальні дій.
Останнім часом стає все більш
очевидним, що, не дивлячись на значне
число різних методів визначення та оцінки
якості
стратегічних
процесів
на
підприємствах, саме зростання вартості

розглядається як найважливіша умова
ефективної діяльності і один з головних
індикаторів
якості
стратегічного
планування.
Види та характеристики методів
стратегічного планування управління
холістичним
розвитком
підприємств
наведено на рис.4.

Методи стратегічного планування управління холістичним розвитком
підприємств
Планування базується на врахуванні ринкових умов
господарювання та наявних ресурсів, застосовується при
монопольному становищі підприємства

Ресурсний метод

Базується на визначенні потреб ринку в тих чи інших видах
товарів, змін споживчого попиту, насичення ринку товарами і
послугами; використовується в умовах конкурентної боротьби між
підприємствами

Цільовий метод
Інтерполятивний
метод

Передбачає зворотний рух від встановленої мети та відповідного
кінцевого значення планових показників з обчисленням проміжних
їх величин. Використовується на підприємствах, які мають
стабільні показники діяльності

Критеріальний метод

Планові значення показників визначають на підставі розрахунків
впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих
показників. Застосовується під час планування ефективності
виробництва (визначення можливих темпів зростання
продуктивності праці, зниження витрат, підвищення
рентабельності)

Рис. 4. Методи стратегічного планування управління холістичним розвитком
підприємств
Моделювання
як
процес
поглиблення пізнання - один із засобів
відображення явищ і процесів реального
світу, повніше розкриває їх сутність. Така
діяльність базується як на наукових
теоріях, принципах і методах, так і на
інтуїції та алгоритмах творчості. Аналіз
методів і засобів моделювання складних
об'єктів призводить до висновку, що з
розширенням можливостей реалізації
моделей істотно розширюється і спектр
завдань, що вирішуються методами
моделювання,
орієнтованими
на
використання засобів обчислювальної
техніки.
Процес дослідження складних
систем
пов'язаний
з
необхідністю

приймати велику кількість рішень, що
стосуються як системи в цілому, так і
окремих її підсистем. Проблема прийняття
рішень виникає практично в будь-якій
сфері
цілеспрямованої
людської
діяльності і досліджується як на
формалізованих моделях, так і на якісному
рівні осмислення досвіду прийняття
рішень. Модель як формальна конструкція
дозволяє визначати формальні залежності
між властивостями досліджуваних об'єктів
і здійснювати формальні операції над
ними.
В даний час в науці приділяється
велика увага розробці та формалізації
процедур, заснованих на експертних
знаннях, широко використовуваних в
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системах підтримки прийняття рішень
щодо управління холістичним розвитком
підприємств. Проблема прийняття рішень,
що
має
універсальний
характер,
притаманна процесу проектування і
експлуатації
складних
систем,
що

стосуються як системи в цілому, так і
окремих її підсистем.
Види та характеристики методи,
засновані на дослідженні, знаннях та
інтуїції спеціалістів щодо управління
холістичним
розвитком
підприємств
наведено на рис.5.

Методи, засновані на дослідженні, знаннях та інтуїції спеціалістів щодо управління
холістичним розвитком підприємств
Метод «мозкового
штурму»

Популярний метод висування творчих ідей у процесі
розв'язування наукової чи технічної проблеми, сеанси якого
стимулюють творче мислення

Метод «сценаріїв»

Ґрунтується на встановленні послідовності станів об’єкта
прогнозування за різних прогнозів зміни фону, на якому
перебуває об’єкт

Метод експертних
оцінок

Суть даного методу полягає в тому, що в основі прогнозу
лежить думка одного фахівця або групи фахівців, яке
засноване на професійному, практичному і науковому
досвіді. Розрізняють колективні та індивідуальні експертні
оцінки, часто використовується при оцінці персоналу

Метод «Дельфі»

Систематичний збір інформації про об'єкт прогнозування
шляхом опитування експертів та узагальнення даних

Морфологічний
метод

Методика творчості у сфері винахідництва, яка допомагає
розглядати різні можливі рішення проблеми розбиваючи її на
окремі атрибути та комбінуючи можливі реалізації цих
атрибутів

Метод ділових ігор

Метод імітації прийняття рішень керівників або спеціалістів
в різних виробничих ситуаціях, здійснюваний за заданими
правилами групою людей або людиною з ПК в діалоговому
режимі, при наявності конфліктних ситуацій або
інформаційної невизначеності

Рис. 5. Методи, засновані на дослідженні, знаннях та інтуїції спеціалістів щодо
управління холістичним розвитком підприємств
Статистичні
методи
є
тим
інструментом, на якому базується процес
управління
холістичним
розвитком
підприємств. Вся інформація, що має
значимість, в кінцевому результаті,
обробляється
та
аналізується
за
допомогою статистичних методів.
Статистична методологія одна з
умов пізнання ринку, вивчення тенденцій і
прогнозування, прийняття оптимальних

рішень щодо управління холістичним
розвитком підприємств.
Результати управління холістичним
розвитком підприємств залежать від того,
як зібраний, оброблений і згрупований
статистичний матеріал, а при порушеннях
можуть
привести
до
помилкових
висновків.
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Статистичне
спостереження

Спеціально
організоване
спостереження

Вибірка

Регресійний
аналіз

Дисперсійний
аналіз

Канонічний
аналіз

Кластерний
аналіз

Моделювання
структурними
рівняннями

Планування
експериментів

Спостереження, яке організовується з певною метою, щоб отримати відомості, яких
немає в звітах, або ж для уточнення і встановлення достовірності інформації звітів.
До цієї форми належать опитування (наприклад, опитування думок людей), перепис
населення тощо

Вибірковий метод (або простіше - вибірки) полягає в тому, що за властивостями
однієї частини визначаються чисельні характеристики цілого (це називається
генеральною сукупністю). Основний вибіркового методу є внутрішній зв'язок, що
об'єднує частини і ціле, одиничне і загальне. Метод вибірки відрізняється рядом
істотних переваг перед іншими, тому що завдяки зменшенню кількості
спостережень дозволяє скоротити обсяги роботи, що витрачаються кошти і зусилля,
а також успішно отримувати дані про таких процесах і явищах, де або недоцільно,
або просто неможливо досліджувати їх повністю

Визначає форму зв'язку, встановлює ступінь впливу незалежних показників на
залежні; визначають розрахункові значення залежного показника

Можна визначити як параметричний, статистичний метод, призначений для оцінки
впливу різних чинників на результат експерименту, а також для подальшого
планування експериментів. Тому в дисперсійному аналізі можна досліджувати
залежність кількісного ознаки від одного або декількох якісних ознак чинників

Призначений для аналізу залежностей між двома списками ознак (незалежних
змінних), що характеризують об'єкти. Наприклад, можна вивчити залежність між
різними несприятливими факторами і появою певної групи симптомів
захворювання, або взаємозв'язок між двома групами клініко-лабораторних
показників (синдромів) хворого. Канонічний аналіз є узагальненням множинної
кореляції як міри зв'язку між однією змінною і безліччю інших змінних

Метод класифікаційного аналізу; його основне призначення - розбиття множини
досліджуваних об'єктів і ознак на однорідні в деякому сенсі групи, або кластери. Це
багатовимірний статистичний метод, тому передбачається, що вихідні дані можуть
бути значного обсягу, тобто істотно великим може бути як кількість об'єктів
дослідження (спостережень), так і ознак, що характеризують ці об'єкти. Значна
перевага кластерного аналізу в тому, що він дає можливість виробляти розбивка
об'єктів не за однією ознакою, а за рядом ознак. Крім того, кластерний аналіз на
відміну від більшості математико-статистичних методів не накладає ніяких
обмежень на вид розглянутих об'єктів і дозволяє досліджувати безліч вихідних
даних практично довільної природи

Надзвичайно потужна техніка багатовимірного аналізу включає методи з різних
областей статистики, множинна регресія і факторний аналіз отримали тут
природний розвиток і об'єднання. Об'єктом моделювання структурними рівняннями
є складні системи, внутрішня структура яких не відома ( «чорний ящик»).
Спостерігаючи параметри системи за допомогою SEPATH, можна досліджувати її
структуру, встановити причинно-наслідкові взаємозв'язки між елементами системи

Метою методів планування експериментів є вивчення впливу певних факторів на
досліджуваний процес і пошук оптимальних рівнів факторів, що визначають
необхідний рівень перебігу даного процесу

Рис. 6. Статистичні методи для оцінки індикативного управління холістичним розвитком підприємств

Є планомірним, організованим і в більшості випадків систематичним збором
інформації, спрямованим, головним чином, на явища соціального життя.
Реалізується даний метод через реєстрацію попередньо визначених найбільш
яскравих ознак, мета якої полягає в наступному одержанні характеристик
досліджуваних явищ

Варіаційні ряди

Кореляційний
аналіз

Сутність методу полягає у вимірі тісноти наявного зв'язку диференційних ознак,
визначенні невідомих причинних зв'язків, оцінці факторів, які найбільшою мірою
впливають на остаточну ознаку

Варіацію використовують у випадках коли даних про середні показники тих чи
інших досліджуваних величин недостатньо, щоб провести обробку, оцінку і
глибокий аналіз якогось явища або процесу який теж представляє собою важливу
характеристику досліджуваної сукупності. На індивідуальні значення величин
можуть впливати багато факторів, а самі досліджувані явища або процеси можуть
бути дуже різноманітні, тобто володіти варіацією (це різноманіття і є варіаційні
ряди), причини якої слід шукати в сутності того, що вивчається

Ряд динаміки

Методи
порівняння
середніх

Частотний аналіз

Факторний аналіз

Нейронні мережі

Це такий ряд, в якому в часі послідовно розташовані статистичні показники, зміни
яких характеризують процес розвитку досліджуваного об'єкта або явища

У прикладних дослідженнях часто зустрічаються випадки, коли середній результат
деякої ознаки однієї серії експериментів відрізняється від середнього результату
іншій серії. Так як середні це результати вимірювань, то, як правило, вони завжди
відрізняються, питання в тому, чи можна пояснити виявлене розходження середніх
неминучими випадковими помилками експерименту або воно викликано певними
причинами

Таблиці частот, або як ще їх називають одновхідною таблицею, є найпростішим
методом аналізу категоріальних змінних. Таблиці частот можуть бути з успіхом
використані також для дослідження кількісних змінних, хоча при цьому можуть
виникнути труднощі з інтерпретацією результатів. Даний вид статистичного
дослідження часто використовують як одну з процедур розвідувального аналізу,
щоб подивитися, яким чином різні групи спостережень розподілені в вибірці, або
як розподілено значення ознаки на інтервалі від мінімального до максимального
значення

Класифікує ознаки (змінні), що описують спостереження. Тому головна мета
факторного аналізу - скорочення числа змінних на основі класифікація змінних і
визначення структури взаємозв'язків між ними. Скорочення досягається шляхом
виділення прихованих (латентних) загальних факторів, що пояснюють зв'язку між
що спостерігаються ознаками об'єкта, тобто замість вихідного набору змінних
з'явиться можливість аналізувати дані по виділеним факторів, число яких значно
менше вихідного числа взаємопов'язаних змінних

Нейронні мережі являють собою обчислювальну систему, архітектура якої має
аналогію з побудовою нервової тканини з нейронів. На нейрони самого нижнього
шару подаються значення вхідних параметрів, на підставі яких потрібно приймати
певні рішення

Статистичні методи для оцінки індикативного управління холістичним розвитком підприємств
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Складною,
трудомісткою
і
відповідальною є заключна, аналітична
стадія дослідження. На цій стадії
розраховуються середні показники і
показники
розподілу,
аналізується
структура
сукупності,
досліджується
динаміка
і
взаємозв'язок
між
досліджуваними явищами і процесами
[3,7,9].
На
всіх
стадіях
дослідження
статистика використовує різні методи.
Методи статистики - це особливі прими і
способи вивчення масових суспільних
явищ.
На першій стадії дослідження
застосовуються
методи
масового
спостереження, збирається первинний
статистичний матеріал. Основна умова масовість, тому що закономірності
суспільного життя виявляються в досить
великому масиві даних в силу дії закону
великих чисел, тобто в зведених
статистичних
характеристиках
випадковості.
На другій стадії дослідження, коли
зібрана
інформація
піддається
статистичній обробці, використовується
метод угруповань. Застосування методу
угруповань вимагає неодмінної умови якісної однорідності сукупності.
На третій стадії дослідження
проводиться
аналіз
статистичної
інформації за допомогою таких методів як
метод
узагальнюючих
показників,
табличний і графічний методи, методи
оцінки варіації, балансовий метод,
індексний метод.
Аналітична робота повинна містити
елементи передбачення, вказувати на
можливі
наслідки
ситуацій,
що
складаються.
Отже, для побудови ефективної
системи
управління
холістичним
розвитком необхідно використовувати
комплекс методів та моделей, що нададуть
можливість достовірно оцінити стан
діяльності
підприємств
та
будуть
підґрунтям для подальшого розвитку.

Висновки. В статті розглянуто
методичні
аспекти
забезпечення
управління
холістичним
розвитком
підприємств, а саме: математичні методи
для оцінки індикативного управління
холістичним розвитком підприємств;
методи економічного аналізу для оцінки
індикативного управління холістичним
розвитком підприємств; моделі оцінки
ефективності управління холістичним
розвитком
підприємств;
методи
стратегічного планування управління
холістичним розвитком підприємств;
методи, засновані на дослідженні, знаннях
та інтуїції спеціалістів щодо управління
холістичним розвитком підприємств;
статистичні
методи
для
оцінки
індикативного управління холістичним
розвитком підприємств.
Визначено, що на сучасному етапі
розвитку економічних відносин одним з
важливих умов стабільної діяльності
підприємства
є
наявність
високоорганізованих систем управління,
що
відрізняються
адаптивністю,
гнучкістю, результативністю, активністю,
інноваційністю тощо.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Верба В.А., Гребешкова О.М.
Аналітична
оцінка
управлінських
технологій
розвитку
українських
підприємств
/Актуальні
проблеми
економіки. — 2010. — № 5. — С. 52–59.
2.Іванова
М.І.,
Маркус
О.Е.
Порівняльна
характеристика
методів
оцінки
конкурентоспроможності
/

Економічний простір. – 2011. №48/2. – С. 189 - 196.
3. Коюда В.О., Костіна О.М.
Антикризова програма – основа системи
антикризового управління підприємством
/ Бизнес -Информ. – 2009. – № 12. – С. 4749.
4. Міщенко А.П. Стратегічне
управління: навч. посіб. / К.: ―Центр
навчальної літератури‖, 2004. - 366 с.

Вісник економіки транспорту і промисловості № 69, 2020

191

Економіка підприємства
5. Прохорова В.В., Ярмолюк В.І.
Інноваційні перетворення як структурний
елемент
антикризового
управління
підприємством
/
Экономика
и
управление. – 2013. – № 2. – С. 28-33.
6. Прохорова В. В., Проценко В. М.,
Чобіток В. І. Формування конкурентної
стратегії
підприємств
на
засадах
інноваційно-спрямованого інвестування :
монографія.
Харків:
Українська
інженерно-педагогічна академія, 2015. –
291 с.
7. Тридід О.М. Організаційноекономічний
механізм
розвитку
підприємства: моногр. / Харків: ХДЕУ,
2008. - 364 с.
8.
Фатхутдинов
Р.
А.
Конкурентоспособность:
экономика,
стратегия, управление / М.: ИНФРА - М ,
2000. - 312 с.
9. Федулова Л.І. Менеджмент
організацій / К.: Лібра, 2003. – 484 с.
10. Чобіток В.І., Грабар М.В. Методи
оцінки
конкурентоспроможності
вітчизняних промислових підприємств /
Економічний форум – 2018. - №5, С. 175181.
REFERENCES
1. Verba V.A. , Grebeshkova O.M.
AnalItichna otsInka upravlInskih tehnologIy
rozvitku ukraYinskih pIdpriEmstv /AktualnI
problemi ekonomIki. — 2010. — # 5. — S.
52–59.
2.Ivanova
M.I.,
Markus
O.E.
PorIvnyalna harakteristika metodIv otsInki

konkurentospromozhnostI / EkonomIchniy
prostIr. – 2011. - #48/2. – S. 189 - 196.
3. Koyuda V.O., KostIna O.M.
Antikrizova programa – osnova sistemi
antikrizovogo upravlInnya pIdpriEmstvom /
Biznes -Inform. – 2009. – # 12. – S. 47-49.
4. MIschenko A.P. StrategIchne
upravlInnya: navch. posIb. / K.: ―Tsentr
navchalnoYi lIteraturi‖, 2004. - 366 s.
5. Prohorova V.V., Yarmolyuk V.I.
InnovatsIynI peretvorennya yak strukturniy
element
antikrizovogo
upravlInnya
pIdpriEmstvom / Ekonomika i upravlenie. –
2013. – # 2. – S. 28-33.
6. Prohorova V. V., Protsenko V. M.,
ChobItok V. I. Formuvannya konkurentnoYi
strategIYi
pIdpriEmstv
na
zasadah
InnovatsIyno-spryamovanogo Investuvannya
:
monografIya.
HarkIv:
UkraYinska
Inzhenerno-pedagogIchna akademIya, 2015.
– 291 s.
7. TridId O.M. OrganIzatsIynoekonomIchniy
mehanIzm
rozvitku
pIdpriEmstva: monogr. / HarkIv: HDEU,
2008. - 364 s.
8.
Fathutdinov
R.
A.
Konkurentosposobnost:
ekonomika,
strategiya, upravlenie / M.: INFRA - M ,
2000. - 312 s.
9. Fedulova L.I. Menedzhment
organIzatsIy / K.: LIbra, 2003. – 484 s.
10. ChobItok V.I., Grabar M.V. Metodi
otsInki
konkurentospromozhnostI
vItchiznyanih promislovih pIdpriEmstv /
EkonomIchniy forum – 2018. - #5, S. 175181.

Вісник економіки транспорту і промисловості № 69, 2020

192

