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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСIВ ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПIДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ПІДПРИЄМСТВА 

 

Неодмiнною складовою економiчного аналiзу при моделюваннi та аналiзi головних економiчних показникiв 

виготовлення продукцiї пiдприємствами харчової промисловостi є математичнi методи i моделi. Застосовування 

математичного моделювання модернiзацiї виробництва продукцiї дозволяє, по-перше, виокремити i формально описати 

найбiльш визначнi, суттєвi зв'язки економiчних змiнних i об'єктiв – дослiдження будь-якого складного об'єкта припускає 

високий ступiнь абстракцiї. По-друге, визначимо, що при чiтко сформульованих вихiдних показниках i спiввiдношеннях 

методами дедукцiї можливо  одержувати висновки та результати, еквiвалентнi дослiджуваному об'єкту в тiй же мiрi, що i 

виконанi передумови. По-третє, оцiнити форму i параметри залежностей його змiнних, що максимальною мiрою вiдповiднi 

наявним спостереженням, дозволяють iндуктивним шляхом отримувати сучаснi знання про об'єкт лише методи математики i 

статистики. Нарештi, по-четверте, точно i компактно викладати положення економiчного аналiзу, формулювати його 

поняття i висновки ми можемо лише за умов використання мови математики.   

Для обґрунтованого практичного використовування математичних моделей процесу модернiзацiї пiдприємств i 

заснованих на них економiко-математичних методiв має бути вивчена їх стiйкiсть по вiдношенню до допустимих вiдхилень 

вихiдних даних i передумов моделей. Тодi, в результатi, вдається вiдiбрати з багатьох моделей найбiльш рiвнозначну та 

адекватну, оцiнити точнiсть запропонованого управлiнського рiшення, встановити необхiдну точнiсть знаходження 

параметрiв. Саме тому, для пiдвищення результативностi та ефективностi процесiв модернiзацiї виробництва пiдприємств 

харчової промисловостi необхiдно використовувати економiко-математичнi методи i моделi, що заснованi на адекватних 

теоретичних пiдходах.  Процеси модернiзацiї пiдприємств вiдтворюються в конкретних ситуацiях, на наше переконання, з 

досить високим рiвнем невизначеностi. Велика роль нечислової iнформацiї (невизначенiсть i нечислова природа) у 

суб’єктiв господарювання як на «входi», так i на «виходi» процесу прийняття управлiнського рiшення повинна бути 

вiдображена при аналiзi стiйкостi економiко-математичних методiв i моделей.  

В процесi здiйснення господарської дiяльностi пiдприємств значна роль належить нечисловiй iнформацiї як на 

«входi», так i на «виходi» при прийняттi управлiнських рiшень. Нечислова природа управлiнської iнформацiї та її 

невизначенiсть повиннi бути вiдображенi при аналiзi стiйкостi економiко-математичної моделi. Тому, активiзацiя 

модернiзацiї пiдприємств промисловостi вимагає застосування сучасних наукових методiв управлiння, вирiшення 

рiзних завдань його рацiональної органiзацiї.   

Використання кореляцiйно-регресiйного аналiзу дослiдження та методу найменших квадратiв для визначення 

параметрiв майбутньої моделi регресiї передбачає перевiрку наявностi мультиколiнеарностi факторiв та виявлення факторiв, 

мiж якими є взаємна кореляцiя. Високiй рiвень взаємної корельованостi пояснюючих перемiнних, яка призводить до лiнейної 

залежностi нормальних рiвнянь i є мультиколiнеарнiстю. Головним рiзновидом формалiзованого знакового моделювання є 

економiко-математичне моделювання, що здiйснюється за допомогою прийомiв математики i логiки. Для вивчення того або 

iншого явища внутрiшнього або зовнiшнього середовища пiдприємства будується його економiко-математична модель.  

Математична модель являє собою сукупнiсть спiввiдношень (нерiвностей, рiвнянь, формул, логiчних умов), що 

характеризують процес змiни стану системи залежно вiд її вхiдних сигналiв, параметрiв, початкових умов i часу.  Саме тому, 

економiко-математична модель - це наближений опис будь-якого варiанту фактiв, яка виражена за допомогою математичної 

символiки.  Можна констатувати, що в сучасних умовах господарювання з метою забезпечення економiчного розвитку варто 

iнтенсивно застосовувати математичнi методи i моделi для модернiзацiї управлiння пiдприємствами. З'явилася необхiднiсть у 

проведеннi дослiджень, нацiлених на розробку i впровадження стiйких економiкоматематичних моделей пiдприємств 

харчової промисловостi, якi призначенi для модернiзацiйних зрушень у виробництвi продукцiї пiдприємств.  

Актуальнiсть розробки такої моделi обумовлена нелюхiднiстю прогнозування економiчного ефекту вiд реалiзацiї 

запланованої органiзацiйно-економiчної модернiзацiї. Ми вважаємо, що унiверсальний процес математизацiї наукових знань, 

який  формується  на основi використання прийомiв i методiв економiко-математичного моделювання, може бути 

представлений в якостi одного з перспективних напрямкiв його розвитку.   

 


