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"Математико-статистичні інструменти діагностики ефективності
виробничо-господарської діяльності підприємства"
Повнота реалізації функцій діагностики залежить від адекватних
інструментів, за допомогою яких ідентифікують стан діяльності
підприємства в часовому і просторовому вимірах. Аналіз змісту та складу
інструментів проведення діагностики показав, що зазвичай вони
розглядаються фахівцями з точки зору використання під час розробки
управлінських рішень в економіці та під час проведення економічного
аналізу. Фахівцями визнано пріоритет аналітичних інструментів, а саме
статистичних та оптимізаційних методів.
Доцільність першочергового використання інструментів описової
статистики для проведення діагностики ефективності виробничогосподарської діяльності підприємства пояснюється можливістю завдяки
даному інструменту "побачити всю картину" та заглибитись у деталі.
Подальший аналіз системи показників ефективності виробничогосподарської діяльності підприємств із метою її діагностики слід
продовжити дослідженням причинно-наслідкових взаємозв’язків між
виділеними основними складовими ефективності: ефективністю підсистем
виробничо-господарської діяльності підприємства, ефективністю використання окремих видів ресурсів і соціально-екологічною ефективністю,
за допомогою методу багатовимірного статистичного аналізу –
канонічного аналізу, оскільки саме цей метод дозволяє провести
ранжування ознак або показників за силою впливу та визначити механізм
взаємозв’язку між складовими й показниками ефективності.
На практичному прикладі підтверджена логіка проведення діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств із
використанням математико-статистичних інструментів: вибір показників
діагностики; вибір інструментів діагностики; дослідження змін значень
показників за допомогою інструментів описової статистики; дослідження
взаємозв’язку між складовими ефективності виробничо-господарської
діяльності підприємств; визначення механізму взаємозв’язку між
показниками
ефективності
виробничо-господарської
діяльності
підприємств.
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