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розвитком транснаціональних корпорацій, створенням міжнародних 

систем інформації, інших структур властивості, що інтегрує. По-друге, 

особливість останніх років, менеджмент як наука у всьому його 

різноманітті розвивається своїм шляхом і має величезні перспективи. 

Проте в даний час навіть широка публіка виявляє жвавий інтерес до 

управлінських ідей і до рецептів ефективного управління [2]. 

Отже менеджмент на сучасному етапі суспільних відносин відіграє 

ключову роль в організації і управлінням всіма ланками суспільства. При 

цьому менеджер відіграє роль не лише керівника, а й носія інформації, 

порадника і т.п. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ  

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасна практика ведення бізнесу доводить, що одним із основних 

способів пошуку напрямів підвищення ефективності та розвитку системи 

менеджменту підприємства є управлінська діагностика як часткова 

діагностична ціль системи цілей діагностики діяльності підприємства. 

Результати виконаних досліджень [1–4] дозволяють стверджувати, що: 

1. Діагностика діяльності підприємства (суб’єкта господарювання) – 

це процес ідентифікації, аналізу й оцінювання стану підприємства і 

тенденцій його зміни (тобто зміни стану) на основі бізнес-індикаторів з 

метою розроблення рекомендацій щодо усунення проблемних моментів і 
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слабких сторін суб’єкта господарювання і/або використання шансів 

(можливостей) умов діяльності підприємства (рис. 1) для забезпечення 

якісно нового рівня його розвитку та формування перспективи з 

урахуванням впливу взаємозалежних факторів впливу зовнішнього 

середовища прямої дії (табл. 1) і внутрішніх змінних (факторів 

внутрішнього середовища) підприємства (рис. 2) та юридичної 

відповідальності підприємства за порушення законодавства у сфері 

економіки й управління підприємствами. 

 

Рис. 1. Структура застосування SWOT-аналізу для підприємства 
Джерело: розроблено автором на основі [1, с. 57; 4, с. 13; 5, с. 36; 6] 

 

Таблиця 1 

Приклад схематичного зображення системи виміру впливу  
факторів зовнішнього середовища підприємства прямої дії  

(метод ланцюгової підстановки) 

Рівень результативного показника 

(рівень відповідності стратегії 

підприємства стану зовнішнього 

середовища) 

Фактор зовнішнього 

середовища підприємства 

прямої дії 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Y0 t0 t0 t0 t0 t0 

Yум.1 t1 t0 t0 t0 t0 

Yум.2 t1 t1 t0 t0 t0 

Yум.3 t1 t1 t1 t0 t0 
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Yум.4 t1 t1 t1 t1 t0 

Y1 t1 t1 t1 t1 t1 

Загальна зміна результативного показника: 

∆Yзаг. = Y1 – Y0. 

У тому числі: 

∆Yх1 = Yум.1 – Y0; ∆Yх2 = Yум.2 – Yум.1; ∆Yх3 = Yум.3 – Yум.2; ∆Yх4 = Yум.4 – 

Yум.3; ∆Yх5 = Y1 – Yум.4. 

Балансова перевірка: 

∆Yзаг. = ∆Yх1 + ∆Yх2 +∆Yх3 + ∆Yх4 + ∆Yх5. 

Примітка: Х1 – існуючі та можливі (майбутні) конкуренти 

(вітчизняні, іноземні), наявний (існуючий) рівень конкуренції; Х2 – 

постачальники; Х3 – покупці (замовники, клієнтура); Х4 – посередники 

(маркетингові, постачання); Х5 – контакті аудиторії підприємства 

(державні установи; фінансово-кредитні установи, банки, інвестори 

та ін.; ЗМІ; партії та інші громадські організації; профспілки; освітні 

установи, науково-дослідні структури; адвокатські фірми, організації 

сфери страхування тощо); t0 – базове значення факторного показника 

(минулого періоду, плану, іншого підприємства); t1 – поточний рівень 

факторного показника. 

Джерело: [7, с. 375] – складено автором за результатами досліджень 

 

2. Управлінська діагностика підприємства – це процес комплексного 

аналізу внутрішніх змінних (технології та ресурсів, структури, 

працівників) та можливостей підприємства, який спрямований на оцінку 

їх наявності та відповідності цілям і завданням (див. рис. 2), на оцінку 

поточного стану, тенденцій та перспектив розвитку підприємства на 

основі дослідження (постійного моніторингу, аналізу, оцінки) його 

сильних і слабких сторін (позицій) за відповідними бізнес-індикаторами 

з метою виявлення і усунення проблем та недоліків системи 

менеджменту підприємства в часі. 

3. Система управлінської діагностики являє собою сукупність 

суб’єктів, об’єктів, ресурсів, технології, методів (набір способів, 

прийомів та засобів), бізнес-індикаторів та критеріїв (параметрів), які у 

взаємодії забезпечують досягнення діагностичних цілей системи цілей 

управлінської діагностики з метою підвищення ефективності та розвитку 

системи менеджменту підприємства (рис. 3). 
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Цілі – конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат організації 

(підприємства); 

Структура – взаємовідносини рівнів управління і видів конкретних робіт, які 

виконують підрозділи підприємства; 

Завдання – види робіт, які необхідно виконати певним способом та в 

обумовлений строк. Це робота з предметами та засобами праці, інформацією та 

працівниками; 

Технологія – засіб (спосіб) перетворення вхідних елементів (сировини, 

матеріалів та інших ресурсів) у вихідні (продукт, виріб, послуга) шляхом виконання 

певних бізнес-операцій, дій тощо; 

Ресурси – природні, сировинні, матеріальні, фінансові, нематеріальні та інші 

цінності, які можуть бути використані організаціями для створення товарів 

(продукції), надання послуг, одержання певних результатів. 

→ взаємозв’язок. 

Рис. 2. Системна модель взаємозв’язку  

внутрішніх змінних організації (підприємства) 
Джерело: [6, с. 20-21] 

 

Встановлено, що систему цілей управлінської діагностики 

підприємства (з огляду на забезпечення відповідності системи 

управління стратегічним цілям та тактичним завданням) формують такі 

ключові діагностичні цілі: 1) діагностика в системі менеджменту 

підприємства; 2) діагностика ефективності організаційної структури 

управління підприємства; 3) діагностика ефективності нормування праці 

управлінського персоналу на підприємстві; 4) діагностика ефективності 

застосування інформаційних технологій в управлінні підприємствами. 
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Рис. 3. Структура системи управлінської діагностики підприємства 
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