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Стаття присвячена методологічним та практичним основам дослідження виробничої діяльності підприємств Криворізького регіону. Побудовані регресійні моделі дають змогу дослідити закономірності розвитку
складових виробничої діяльності підприємств. Визначено моніторинг як інформаційно-аналітичний інструментарій оцінювання ефективності управлінської діяльності. Отримані результати можуть бути використані
під час прогнозування значень чинників виробничої діяльності як складових моніторингу.
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Beridze T.M., Serebrenykov V.М., Lohman N.V. MONITORING OF PRODUCTION ACTIVITY OF ENTERPRISES
OF THE KRIVOY ROG REGION
The article is devoted to the methodological and practical principles of research of production activity of enterprises of the Krіvoy Rog region. The constructed regression models allow us to investigate the patterns of development of the components of production activity of enterprises. The monitoring as an information analytical tool for
evaluating the effectiveness of management activity is determined. The results obtained can be used to determine
the forecast values of the factors of production activity as components of monitoring.
Keywords: monitoring, production activity, enterprise, factor, efficiency, management, regression.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Трансформаційні перетворення економіки України безпосередньо відбиваються
на управлінні виробничими процесами. Ефективне управління виробничими процесами
має забезпечити розвиток підприємства і, як
наслідок, розвиток регіону загалом. Під час
визначення складової ефективного управління як однієї з важливіших зазначають моніторинг. Моніторинг на сучасному етапі соці© Берідзе Т.М., Серебреников В.М., Лохман Н.В.

ально-економічного розвитку зазнав значних
перетворень. Моніторинг поєднує в собі емпіричні дослідження як процес спостереження
та методи аналізу щодо визначених процесів.
Система моніторингу повинна забезпечити
виявлення та своєчасне реагування на негативні виклики внутрішнього та зовнішнього
середовища підприємства. Тому система моніторингу може бути визначена як інформаційноаналітична складова управлінської діяльності.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Беридзе Т.М., Серебреников В.М., Лохман Н.В. МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ КРИВОРОЖСКОГО РЕГИОНА
Статья посвящена методологическим и практическим основам исследования производственной деятельности предприятий Криворожского региона. Построенные регрессионные модели позволяют исследовать
закономерности развития составляющих производственной деятельности предприятий. Определен мониторинг как информационно-аналитический инструментарий оценки эффективности управленческой деятельности. Полученные результаты могут быть использованы при определении прогнозных значений факторов
производственной деятельности как составляющих мониторинга.
Ключевые слова: мониторинг, производственная деятельность, предприятие, фактор, эффективность,
управление, регрессия.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Практика застосування методологічних мисловості задля прийняття ефективних
засад моніторингу виробничої діяльності під- управлінських рішень.
Формулювання цілей статті (постановка
приємства дасть змогу дослідити динаміку
розвитку основних складових його економіч- завдання). Метою статті є аналіз ефективного стану, що дасть можливість зосередити ності системи моніторингу виробничої діяльуправлінські рішення на розв’язанні проблем ності гірничодобувних підприємств Криворізьщодо забезпечення ефективного управління кого регіону, окреслення сучасних проблем
групи підприємств, які визначають регіональ- розвитку підприємств.
Виклад основного матеріалу досліний розвиток.
Аналіз останніх досліджень і публіка- дження. З метою оцінювання ефективності
цій. Виробнича діяльність підприємства має моніторингу проаналізовано дані звітності
бути спрямована на досягнення максималь- гірничозбагачувальних підприємств Кривоної ефективності виробництва за обмежених різького регіону, а саме Інгулецького гірничоматеріальних і трудових витрат під час пла- збагачувального комбінату (ІнГЗК), Північного
нового ведення господарства [1]. В роботі гірничозбагачувального комбінату (ПівнГЗК),
[2] пропонується як критерій ефективності Південного гірничозбагачувального комбінату
використовувати значення середньогео- (ПівдГЗК), Центрального гірничозбагачувальметричного з переліку показників, що, на ного комбінату (ЦГЗК), гірничозбагачувальдумку авторів, визначає ефективність управ- ного комбінату « Суха Балка».
Як найбільш вагомі під час визначення
ління виробничою діяльністю підприємств.
У. Мересте для вимірювання ефективності виробничої діяльності означених підпривиробництва пропонує використовувати ємств виділені такі показники, як чистий дохід
матричний метод [3]. На думку вченого, це (виручка) від реалізації продукції (товарів,
дасть змогу визначити зміни в процесі функ- робіт, послуг), витрати на оплату праці, обоціонування та виявити резерви поліпшення ротні активи, основні засоби, залишкова
діяльності підприємства. О.П. Левченко вартість. На основі статистичних даних про
зазначає, що в результаті аналізу складо- роботу цих підприємств побудовані регресійні
вих господарської діяльності підприємства моделі задля виявлення впливу таких чиннайбільш значущою в господарському меха- ників, як «витрати на оплату праці» (ВП, х1),
нізмі є економічна складова [4]. Дослідження «оборотні активи» (ОК, х2), «основні засоби:
А.Ю. Царук присвячені розробленню струк- залишкова вартість» (ОЗ, х3), на результатури комплексного економіко-екологічного тивну ознаку, а саме чистий дохід (виручку)
моніторингу, впливу виробничої діяльності від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
залізорудного виробництва на довкілля (ДРП, у). В результаті проведених розрахунків
[5]. Т.А. Бурова пропонує виділяти системи отримані такі результати.
показників, що дасть змогу сформулювати
Для ІнГЗК:
оцінку ефективності діяльності підприємства
лінійна регресія: y = −477751 + 16, 66 ⋅ x1 + 0, 395 ⋅ x2 − 0
[6]. Дослідження О.Г. Мельник
і М.Д. +Пецкоy = −477751
16, 66 ⋅ x1 + 0, 395 ⋅ x2 − 0, 304 ⋅ x3 ;
вич присвячені використанню моніторингу в
коефіцієнт детермінації: R2 = 0, 747 ;
менеджменті. Наведена ними модель моністепенева регресія: y = 46, 25 ⋅ x10,387 ⋅ x20,582 ⋅ x3−0,146
торингу є системою інформаційного 0поточy = 46, 25 ⋅ x1 ,387 ⋅ x20,582 ⋅ x3−0,146 ;
ного контролювання стану та зміни досліджукоефіцієнт детермінації: R2 = 0, 958 .
ваного об’єкта [7]. Значна кількість наукових
Для візуального аналізу отриманих резульдоробок присвячена розробленню методів
татів на рис. 1 графічно представлені стата моделей ефективності управління на
тистичні дані, отримані лінійна та степенева
засадах моніторингу виробничої діяльності
криві регресії.
[8–11]. Змістовний аналіз еволюції монітоДля ПівнГЗК:
рингу на прикладі західного підходу наданий
лінійна регресія:
y = 760530 + 7, 9 ⋅ x1 + 0, 536 ⋅ x2 + 0
М.В. Рибаковим [12].
y = 760530 + 7, 9 ⋅ x + 0, 536 ⋅ x2 + 0,156 ⋅ x3 ;
Виділення невирішених раніше частин 1
коефіцієнт детермінації: R2 = 0, 766 ;
загальної проблеми. Незважаючи на знаy = 313, 25 ⋅ x1−0,028 ⋅ x20,574 ⋅ x30,104
степенева регресія:
чну наукову увагу до питань методології та
y = 313
, 25 ⋅ x1−0,028 ⋅ x20,574 ⋅ x30,104 ;
практики застосування моніторингу,
залишакоефіцієнт детермінації: R = 0, 948 .
ється невизначеним використання принципів,
На рис. 2 представлені криві регресії для
методів, моделей в дослідженні виробничої
діяльності підприємств гірничодобувної про- ПівнГЗК.
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Рис. 1. Криві регресії для ІнГЗК
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Рис. 2. Криві регресії для ПівнГЗК

Для ЦГЗК:
Для ПівдГЗК:
регресія:
лінійна регресія: y = −3757778 + 29, 9 ⋅ x1 − 0,173 лінійна
⋅ x2 + 0, 528
⋅ x3
y = −988726 + 19, 05 ⋅ x1 + 0,12 ⋅ x2 − 0,
78 + 29, 9 ⋅ x1 − 0,173 ⋅ x2 + 0, 528 ⋅ x3 ;
y = −988726 + 19, 05 ⋅ x1 + 0,12 ⋅ x2 − 0, 043 ⋅ x3 ;
коефіцієнт детермінації: R2 = 0, 955 ;
коефіцієнт детермінації: R2 = 0, 972 ;
−5
2
−0,155
y = 3, 92 ⋅ 10 ⋅ x1 ⋅ x2
⋅ x30,186
степенева регресія:
степенева
регресія: y = 0, 258 ⋅ x11,147 ⋅ x20,223 ⋅ x3−0,073
y = 0, 258 ⋅ x11,147 ⋅ x20,223 ⋅ x3−0,073 ;
92 ⋅ 10−5 ⋅ x12 ⋅ x2−0,155 ⋅ x30,186 ;
коефіцієнт детермінації: R2 = 0, 975 .
коефіцієнт детермінації: R2 = 0, 942 .
На рис. 4 представлені криві регресії для
На рис. 3 представлені криві регресії для
ЦГЗК.
ПівдГЗК.
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Рис. 3. Криві регресії для ПівдГЗК
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Рис. 4. Криві регресії для ЦГЗК

Для ГЗК «Суха Балка»:
щість здобутих регресійних рівнянь підтвер⋅ x2 − 0за
, 569
⋅ x3
лінійна регресія: y = −428353 + 5, 83 ⋅ x1 + 1, 71
джена
допомогою
критерію Фішера, згідно
53 + 5, 83 ⋅ x1 + 1, 71 ⋅ x2 − 0, 569 ⋅ x3 ;
з яким обчислені значення F-критерію значно вищі його табличного значення на рівні
коефіцієнт детермінації: R2 = 0, 964 ;
−0достовірності
0,661
0,985
0,95. Це вказує на доцільність
степенева регресія: y = 0, 014 ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ,225
−0,225
0,661
0,985
їх практичного використання з метою дослі;
⋅ x1 ⋅ x 2 ⋅ x 3
дження оцінювання впливу означених чинникоефіцієнт детермінації: R2 = 0, 991 .
На рис. 5 представлені криві регресії для ків на виробничу діяльність.
Висновки з цього дослідження. ПроГЗК «Суха Балка».
Порівняльний аналіз отриманих регресій- ведені розрахунки дають змогу окреслити
них моделей дає змогу виділити степеневі вплив чинників виробничої діяльності для
моделі, тому що вони мають коефіцієнти підприємств Криворізького регіону. На ГЗК
детермінації більше 0,95. Крім того, значу- «Суха Балка» найбільший вплив на вихідну
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Рис. 5. Криві регресії для ГЗК «Суха Балка»

змінну «чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)» має змінна
«оборотні активи». Змінні «витрати на оплату
праці» і «основні засоби: залишкова вартість»
роблять менший вплив. При цьому впливи
мають різні знаки. На ІнГЗК найбільший
вплив має змінна «оборотні активи», менший вплив здійснюють «витрати на оплату
праці» та «основні засоби: залишкова вартість». На ПівнГЗК найбільший вплив має
змінна «оборотні активи», чинники «витрати
на оплату праці» та «основні засоби: залишкова вартість» впливають більш ніж в 20 разів
менше. При цьому впливи мають різні знаки.
На ПівдГЗК найбільший вплив має змінна
«витрати на оплату праці», змінні «оборотні

активи» та «основні засоби: залишкова вартість» впливають більш ніж в 10 разів менше,
до того ж впливи мають різні знаки. На ЦГЗК
аналогічно ПівдГЗК найбільший вплив має
змінна «витрати на оплату праці», змінні
«оборотні активи» та «основні засоби: залишкова вартість» впливають більш ніж в 10 разів
менше, до того ж впливи мають різні знаки.
Отримані регресійні моделі є теоретичними
основами для прийняття ефективних управлінських рішень, тобто проведення моніторингу. Практичне використання запропонованих моделей надає менеджерам інструмент
дослідження кількісного аналізу складових
виробничої діяльності, їх взаємозв’язку та
впливу на результати діяльності підприємств.
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