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За періодичністю проведення діагностика буває систематичною, тобто за допомогою сис-
теми заздалегідь встановлених параметрів вона передбачає комплексний (загальний) моніто-
ринг стану підприємства та оцінку відхилень цих параметрів від їхнього нормального рівня. 

Епізодична (миттєва) діагностика, як вид діагностики, який немає системного характеру, 
проводиться лише в надзвичайних ситуаціях, що суттєво знижує її ефективність.  

Кількісна діагностика, відноситься до такої класифікаційної ознаки, як за способом отри-
мання та оцінки результатів (за формою діагностичних результатів) з метою оцінки поточного 
стану та тенденцій розвитку досліджуваного об’єкта, передбачає застосування кількісних 
методів аналізу стану підприємства.  

У залежності від характеру діяльності підприємства діагностика буває етіологічною та 
симптоматичною. Так, під етіологічною діагностикою розуміється система аналізу економічної 
діяльності підприємства, яка будується за принципом зосередження основної уваги аналітика 
на встановленні причинно-наслідкових зв’язків між подіями зовнішнього та внутрішнього 
середовища господарювання, тобто за принципом «від причини до симптому» [7].  

Під симптоматичною діагностикою слід розуміти систему аналізу, яка перш за все фіксує 
позитивні або негативні прояви різних факторів, а потім досліджує їх причинно-наслідкові 
зв’язки [7]. Тобто при проведенні такого виду діагностики дослідники основну увагу приді-
ляють повноті та достовірності фіксації змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Якщо 
при етіологічній діагностиці застосовується принцип «від причин до симптому», то при 
проведенні симптоматичної діагностики використовується принцип «від симптому до причин». 

Таким чином, діагностика діяльності підприємства не лише дозволяє запобігати кризовим 
явищам, які можуть виникнути у майбутньому, але й допомагає побачити його сильні та слабкі 
сторони, невикористані можливості, а також загрози для розвитку підприємства. 
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Управлінський процес організації наукових досліджень  

У сучасних умовах розвитку наукової думки будь-яке наукове дослідження має бути со-
ціально значущим, містити нову наукову інформацію, узагальнення кращого досвіду, вирішен-

                                                 
©

 
 Кузьмич Ю., 2020 



Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства 

656 

ня нових теоретичних завдань, розкриття методів використання теорії у конкретних умовах 
діяльності. Тобто будь-яке наукове дослідження має бути актуальним у сучасних умовах роз-
витку науки і містити елементи наукової новизни [3]. 

Наукове дослідження – цілеспрямоване вивчення за допомогою наукових методів явищ і 

процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з 

метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень. Наукове 

дослідження є основною формою здійснення і розвитку науки [2]. 

Управлінський процес організації наукових досліджень має етапи: організаційний, 

дослідний, узагальнення, апробація, реалізація результатів дослідження. 

Організаційний етап. Організація наукового дослідження передбачає вивчення стану 

об’єкта дослідження, конкретизація місця наукової теми у науковому дослідженні; визначення 

об’єкта дослідження. На цьому етапі відбувається попереднє визначення теоретичної бази [3]. 

Організаційно-методична підготовка наукового дослідження передбачає складання: про-

грами наукового дослідження, техніко-економічного обґрунтування (відображення найважли-

віших показників наукової роботи), плану дослідження теми, методики дослідження (перелік 

методів і прийомів, які будуть використовуватися в науковому дослідження, висування гіпотез 

та їх узагальнення), робочий план (складається відповідно до програми і плану наукового 

дослідження, вказуються календарні строки, етапи робіт і т. д.) [1]. 

Дослідний етап включає в себе спостереження, обстеження, вибираються критерії оцінки, 

здійснюється збирання і групування інформації за допомогою сучасних інформаційних техно-

логій. Власне виконання дослідження передбачає доведення гіпотез, формулювання висновків і 

пропозицій, науковий експеримент, коригування попередніх результатів, оприлюднення про-

міжних результатів – на конференціях, у статтях, доповідях. Створення нової інформації поля-

гає у проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв, досліджуваних економічних про-

цесів, а також збереженні і групуванні інформації. При цьому передбачається вивчення техно-

логічних процесів, застосування прогресивних засобів виробництва (автоматизованих ліній, 

верстатів з програмним управлінням та ін.), економічних видів сировини, використання досяг-

нень технічного прогресу в управлінні виробництвом, впровадженні новітніх методів і техніч-

них засобів у плануванні, обліку і контролі  виробничої і фінансово-господарської діяльності 

підприємств, корпорацій. Це дає змогу виявити позитивні та негативні фактори, що впливають 

на функціонування об’єкта дослідження, і визначити, за якими критеріями їх вимірювати. Для 

характеристики досліджуваних процесів, виявлення закономірності і тенденцій їх розвитку 

збирають і групують інформацію для наступного перетворення її відповідно до мети дослі-

дження. Перетворення інформації на ПЕОМ проводиться згідно з методикою дослідження. Для 

цього використовують ділові (конторські) і професійні ПЕОМ [3]. 

Етап узагальнення, апробації та реалізації складається з узагальнення результатів дослі-

дження; апробації; реалізації результатів дослідження. Узагальнення результатів дослідження – 

літературний виклад результатів дослідження у вигляді звіту про виконану науково-дослідну 

роботу, дисертації, студентської науково-дослідної роботи та інших форм подання завершеної 

наукової продукції. При цьому визначають призначення продукту інтелектуальної праці та 

напрями її використання. Якість виконаної роботи визначають апробацією. Апробація включає 

в себе колективне обговорення виконаного дослідження на науково-технічних радах, його 

рецензування й експертизу, оприлюднення кінцевих результатів у спеціальних журналах, 

реферативних збірниках, а також у виступах дослідників з доповідями і повідомленнями на 

науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах. Крім того, результати дослідження 

апробовуються зовнішнім рецензуванням, коли рецензентом виступає стороння установа, під-

розділ або вчений, який не входить до штату підрозділу-дослідника, або внутрішнього, викона-

ного співробітниками  підрозділу-дослідника, які не зайняті виконанням робіт за цією темою [2]. 

Реалізація результатів дослідження здійснюється дослідним впровадженням їх у практику 

за участю замовника теми. При цьому виявляються недоробки, які потім усуваються дослідни-

ком, коригується звіт про науково-дослідну роботу, оприлюднюються кінцеві результати до-
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слідження. Реалізація результатів дослідження завершується складанням акта впровадження за 

участю представників дослідника і замовника, а також здійсненням авторського нагляду за 

виробничим впровадженням результатів науково-технічних досліджень, захист дисертації. 

Дослідна і завершальна стадія науково-дослідного процесу є взаємно обумовленим ланцюгом 

інтелектуальної діяльності у сфері науки [3]. 

Отже, управлінський процес наукового дослідження достатньо тривалий і складний. Він 

починається з виникнення ідеї, а завершується доведенням правильності гіпотези і суджень. 
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Застосування технології «ключових показників ефективності» в кадровому 

менеджменті бізнес-структур  

Абревіатура KPI (Key Performance Indicators) з англійської мови перекладається як «клю-

чові показники ефективності». Система показників КРІ – це інструмент, який демонструє 

зв’язок між тактикою і стратегією підприємства в реальному часі. Тобто, це показники діяль-

ності підрозділу (підприємства), які допомагають організації в досягненні стратегічних і так-

тичних (операційних) цілей. Тенденція пошуку нових підходів до оцінки стратегічного управ-

ління підприємством зумовлена загостренням рівня конкуренції на внутрішньому і світовому 

ринках. За допомогою традиційних фінансових інструментів, таких як рентабельність, ліквід-

ність, ефективність праці, складно оцінити довгострокову перспективу діяльності компанії, 

тому необхідно розробляти і впроваджувати такі показники, які відображатимуть взаємозв’язок 

поставлених цілей і кінцевих результатів. 

Суть ідеї ключових показників ефективності в масштабах цілого підприємства виража-

ється в чіткому і формалізованому визначенні найбільш важливих факторів, які визначаються 

як результати бізнесу в цілому, так і деталізовано всі його складові для будь-якого з рівнів 

(наприклад, постановка завдань для певного відділу, забезпечення їх виконання). KPI дозво-

ляють виробляти контроль ділової активності співробітників, підрозділів і компанії в цілому. 

Для успішного впровадження системи KPI на підприємстві, топ-менеджмент і працівники 

підприємства зобов’язані зрозуміти логіку показників ефективності, зрозуміти причину, по 

якій її необхідно її запроваджувати. Система, в свою чергу, повинна бути зрозумілою і пов-

ністю інтегрованою в компанію. Вона повинна відповідати всім управлінським процесам, пра-

вильно визначати потенціал, проводити планування і точно оцінювати результати праці. Для 

правильного підбору системи ключових показників ефективності потрібно підбирати такі 

показники, які найбільш точно змогли б охопити і виміряти всю діяльність і її результати на 

даному підприємстві. Можна виділити такі групи показників: 
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