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кОНцЕпТуАльНА МОДЕль МЕхАНІЗМу ДІАгНОСТИкИ ДІяльНОСТІ пІДпРИєМСТвА
2018 СИСОЄВ В. В. 

УДК 338.001.36:658
Сисоєв В. В. Концептуальна модель механізму діагностики діяльності підприємства

У статті обґрунтовано, що діагностика діяльності підприємства є необхідною умовою реалізації ефективного менеджменту підприємства, яка 
забезпечує інформаційну підтримку прийняття управлінських рішень та визначає способи впливу на різноманітні параметри його діяльності. 
Наведено загальну характеристику основних складових діагностики діяльності підприємства, визначено принципи та завдання діагностики. 
Представлено механізм діагностики діяльності підприємства як сукупність методів, показників оцінювання та методики діагностичного дослі-
дження, що визначаються цілями, завданнями, об’єктом і предметом діагностики. Виділено групи методів діагностики та показано здійснювані 
ними діагностичні операції. Визначено основні етапи загальної методики проведення діагностики діяльності підприємства та процедури, що 
виконуються в рамках кожного етапу діагностичного дослідження. Розроблена концептуальна модель механізму діагностики діяльності під-
приємства об’єднує в єдиний комплекс теоретичні, методологічні та організаційні складові його реалізації в їх послідовності та взаємозв’язку.
Ключові слова: діяльність підприємства, механізм діагностики, концептуальна модель, показники оцінювання, методи діагностики, діагностич-
не дослідження.
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Сысоев В. В. Концептуальная модель механизма диагностики  

деятельности предприятия
В статье обосновано, что диагностика деятельности предприятия яв-
ляется необходимым условием реализации эффективного менеджмен-
та предприятия, обеспечивает информационную поддержку принятия 
управленческих решений и определяет способы воздействия на различ-
ные параметры его деятельности. Приведена общая характеристика 
основных составляющих диагностики деятельности предприятия, 
определены принципы и задачи диагностики. Представлен механизм 
диагностики деятельности предприятия как совокупность методов, 
показателей оценки и методики диагностического исследования, кото-
рые определяются целями, задачами, объектом и предметом диагно-
стики. Выделены группы методов диагностики и показаны осущест-
вляемые ими диагностические операции. Определены основные этапы 
общей методики проведения диагностики деятельности предприятия 
и процедуры, выполняемые в рамках каждого этапа диагностического 
исследования. Разработанная концептуальная модель механизма диа-
гностики деятельности предприятия объединяет в единый комплекс 
теоретические, методологические и организационные составляющие 
его реализации в их последовательности и взаимосвязи.
Ключевые слова: деятельность предприятия, механизм диагностики, 
концептуальная модель, показатели оценки, методы диагностики, 
диагностическое исследование.
Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 22. 
Сысоев Владимир Викторович – доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры организации производства и управления персона-
лом, Национальный технический университет «Харьковский политех-
нический институт» (ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002, Украина)
E-mail: sysoevvv@ukr.net

UDC 338.001.36:658
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of Enterprise’s Activity
The article substantiates that diagnostics of activity of enterprise is a 
necessary condition for implementing of an efficient management of the 
enterprise, providing the informational support of administrative decision-
making and determining ways of influence on different parameters of its 
activity. The general characterization of the basic components of diagnos-
tics of activity of enterprise is provided, the principles and tasks of diagnos-
tics are defined. The mechanism for diagnostics of activity of enterprise is 
presented as a set of methods, indicators of estimation, and the methods 
of diagnostic research, which are determined by goals, tasks, object and 
subject of diagnostics. Groups of diagnostic methods are allocated and 
the diagnostic operations performed by them are demonstrated. The basic 
stages of the general methodology of diagnostics of activity of enterprise 
and of the procedures executed within each stage of diagnostic research 
are defined. The developed conceptual model of the mechanism for diag-
nostics of activity of enterprise unites in one single complex the theoretical, 
methodological and organizational components of its implementation in 
their sequence and interconnection.
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Ефективність управління підприємством в умовах 
мінливості внутрішнього та зовнішнього серед-
овища залежить від забезпечення менеджменту 

підприємства повною, об’єктивною й оперативною ін-
формацією про його стан і діяльність, існуючі й потен-
ційні проблеми, альтернативні сценарії розвитку.

Ключову роль у вирішенні даної проблеми за-
ймає діагностика, яка ґрунтується на комплексному 
та систематичному дослідженні різних сфер діяль-

ності підприємства. Цільовий характер діагностики 
дозволяє сформувати інформаційну систему під-
тримки прийняття управлінських рішень для ме-
неджменту підприємства та визначити способи впли-
ву на різноманітні параметри його діяльності. Тобто 
діагностика виступає як інструмент менеджменту, 
що забезпечує вчасне реагування на виникнення про-
блем у процесі функціонування й розвитку підпри-
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ємства та створення передумов підвищення ефектив-
ності його діяльності.

Різні види та багатоплановість діяльності під-
приємств, динамізм їх зовнішнього та внутрішнього 
середовищ, вплив багатьох факторів та використан-
ня різноманітних показників оцінювання діяльності 
зумовлюють складність та важливість діагностики 
для успішного функціонування підприємств, що по-
требує систематизації та подальшого розвитку її тео-
ретико-методологічних засад. 

Дослідженню проблеми діагностики діяльності 
підприємств присвячені наукові праці багатьох зару-
біжних і вітчизняних вчених, зокрема Вартанова А. С., 
Гетьмана О. О., Глазова М. М., Загорної Т. О., Кузьмі-
на О. Є., Мельник О. Г., Раппопорта В. Ш., Соколо-
вської З. М., Шаповала В. М. та ін. Однак єдиної точки 
зору на розуміння її сутності серед науковців немає. 
Одні ототожнюють поняття «діагностика» і «еконо-
мічний аналіз» або розглядають діагностику як метод, 
спосіб чи процес аналізу діяльності підприємства для 
визначення проблем і «вузьких» місць, які спричи-
няють її відхилення від допустимих значень, норм чи 
цілей [1–4]. Інші вказують на суттєві відмінності між 
ними, акцентуючи увагу на управлінському аспекті 
діагностики, що проявляється у виявленні причинно-
наслідкових зв’язків у дисфункціях менеджменту та 
побудові пояснювальної чи прогнозної моделей функ-
ціонування й розвитку підприємства [5– 8]. 

Різноманіття цілей, об’єктів, предметів та мето-
дичного апарату діагностики зумовило наяв-
ність багатьох підходів до визначення її зміс-

ту, видів, функцій, системи показників та розробки 
методики діагностичного дослідження [9; 10]. На 
сьогодні головна увага вчених прикута до питань діа-
гностування фінансового стану [4; 11; 12], конкурен-
тоспроможності [13; 14], різних видів потенціалу [15; 
16] та банкрутства (кризи) підприємств [17– 19]. 

Але попри ґрунтовність проведених досліджень 
у цій сфері, сучасна наукова думка досі не пропонує 
єдиного підходу до розуміння методології діагнос-
тичного дослідження і, відповідно, механізму його 
реалізації, який може стати важливим засобом підви-
щення ефективності діяльності та конкурентоспро-
можності підприємств.

Метою статті є розкриття основних положень 
формування механізму діагностики діяльності під-
приємства через побудову концептуальної моделі 
його реалізації.

Діагностика діяльності підприємства перед-
бачає цільове оцінювання всіх сфер його діяльності, 
процесів функціонування та напрямків розвитку на 
основі системи показників з метою інформаційного 
забезпечення прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень менеджментом підприємства, спря-
мованих на усунення проблемних ситуацій та його 
слабких сторін чи використання сформованих умов 

функціонування та сильних позицій підприємства із 
урахуванням динаміки змін факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища.

Виріішення завдань діагностики в системі управ-
ління підприємством вимагає розробки від-
повідного механізму, що дозволяє чітко ре-

гламентувати процес діагностичного дослідження 
[20]. Механізм діагностики діяльності підприємства 
є складною системною категорією, яка в широкому 
сенсі представляє собою систему взаємопов’язаних 
і взаємозалежних організаційних, економічних, тех-
нологічних і методологічних елементів (принципів, 
підходів, норм, методик, методів, інструментів, показ-
ників), які забезпечують виконання цільових діагнос-
тичних функцій. У вузькому розумінні механізм діа-
гностики – це сукупність правил, спеціальних заходів 
і процедур проведення діагностичного дослідження 
підприємства для виявлення факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища, що впливають на його ді-
яльність, з метою надання рекомендацій щодо змен-
шення негативних впливів і поліпшення (відновлення) 
стану підприємства та моніторингу їх ефективності.

Основними аргументами щодо використання 
механізму діагностики діяльності підприємства є [21]: 
 невизначеність, динамічність зовнішнього 

середовища вимагає прогнозування можли-
вих змін його факторів; 

 різна інтенсивність впливу загроз зовніш-
нього оточення та наявність можливостей, 
втрата яких може негативно позначитися на 
результатах діяльності підприємства, зумов-
лює необхідність їх ідентифікації та оцінки; 

 протиріччя та антагонізм поточних і пер-
спективних інтересів розвитку підприємства 
потребують виважених управлінських рі-
шень і визначення пріоритетів; 

 результати діяльності підприємства в умовах 
циклічності його функціонування залежать 
від вчасності розпізнавання та реагування, 
оскільки упущення часу може призвести до 
некерованості процесів і недієвості коригу-
вальних заходів;

 збій будь-якої ланки підприємства як склад-
ної системи, в умовах ланцюгового характеру 
його діяльності, може поширитись на інші 
або охопити всю систему; 

 латентна залежність системи менеджменту 
підприємства від змін стратегічного серед-
овища вимагає забезпечення її гнучкості, мо-
більності, адаптування до змін.

Для розкриття сутності механізму діагностики 
діяльності підприємства розглянемо концептуальну 
модель, що об’єднує в єдиний комплекс теоретичні, 
методологічні та організаційні складові його реаліза-
ції в їх послідовності та взаємозв’язку (рис. 1). 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

413БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2018
www.business-inform.net

 
 

Об’єкт діагностики  

Постановка діагнозу  
 

Предмет діагностики  

Принципи діагностики  
 

Забезпечення процесу
діагностування  

Завдання діагностики  
 

Аналітичні процедури
оцінювання  

 

Розробка рекомендацій  
для прийняття 

управлінських рішень  

Показники оцінювання  
 

Методи діагностики  
 

Моніторинг 
ефективності прийнятих 

управлінських рішень  
 

Прогнозування 
розвитку проблемної 
ситуації та здатності 
підприємства щодо її 

вирішення  

Види діагностики  Результати 
діяльності,
параметри 

стану,
показники 
розвитку 

підприємства  

Д
ж

ер
ел

а 
ін

ф
ор

м
ац

ії
  

Фактори 
внутрішнього 
середовища 

Фактори 
зовнішнього 
середовища 

Су
б’

єк
ти

 д
іа

гн
ос

ти
ки

  
 

 

Аналітики  

Внутрішні 
користувачі 
результатів 
діагностики  

Зовнішні 
користувачі 
результатів 
діагностики  

Цілі діагностики діяльності
підприємства

Рис. 1. Концептуальна модель механізму діагностики діяльності підприємства

Цілями діагностики діяльності підприємства 
є ідентифікація реального стану та особли-
востей процесів його функціонування, інтер-

претація результатів оцінки та розробка комплексу 
заходів для підвищення ефективності діяльності під-
приємства в конкурентних умовах через покращення 
(відновлення) стану процесів функціонування, спря-
мованого на його стабільний розвиток.

Діагностика діяльності підприємств ґрунтуєть-
ся на таких принципах:
 цілеспрямованості – орієнтація на визначен-

ня проблем у діяльності підприємства та 
управлінні ним; 

 достатності – поєднання цілей з можливо-
стями підприємства, наявністю чи доступ-
ністю необхідних для їх досягнення ресурсів; 

 адаптивності – здатність враховувати змі-
ни середовища та пристосуватись до них за-
для підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності функціонування; 

 багатоваріантності – використання різних 
підходів, методів, систем показників для за-
безпечення максимальної достовірності ре-
зультатів; 

 мінімізації ризику – визначає превентивний 
характер діагностики за рахунок досліджен-
ня причин деструктивних явищ і проблемних 
ситуацій; 

 впорядкованості – використання загальної 
методології діагностичного дослідження та 
формалізації оцінок, що передбачає алгорит-
мізацію процесу діагностики, чітку визначе-
ність оцінок, послідовність їх проведення; 

 постійної готовності до реагування – пе-
редбачає, що рівновага підприємства є мін-
ливою, тому постійне реагування на зовніш-
ні та внутрішні фактори впливу дозволить 
зміцнити позицію підприємства; 

 адекватності реагування системи управлін-
ня підприємством на міру реальної загрози 
його рівноваги, застосування механізмів 
нейтралізації загроз на основі визначення їх 
реального рівня.

Відповідно до зазначених принципів діагнос-
тика діяльності підприємства здійснюється на всіх 
рівнях прийняття рішень та розробки стратегій: кор-
поративному, конкурентному, функціональному й 
оперативному. 
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Об’єктами діагностики діяльності підприєм-
ства виступають підприємство в цілому як вироб-
ничо-економічна система та її функціональні під-
системи, бізнес-процеси, виробничі функції, процеси 
функціонування окремих підрозділів тощо.

Предметом діагностики діяльності підприєм-
ства є аналіз результатів його фінансової, виробничої, 
господарської, організаційної та інших видів діяльнос-
ті, отриманих під впливом об’єктивних і суб’єктивних 
факторів зовнішнього й внутрішнього середовища, 
що знаходяться в єдності та взаємозв’язку.

До основних завдань механізму діагностики ді-
яльності підприємства, які визначають його зв’язок з 
функціями управління, слід віднести:
 об’єктивне та всебічне дослідження діяль-

ності підприємства в просторово-часовому 
розрізі;

 визначення відхилень від нормального або 
оптимального стану підприємства; 

 виявлення ключових факторів впливу, що ви-
кликали зміни в стані та діяльності підпри-
ємства;

 встановлення причинно-наслідкових зв’язків 
між аналізованими показниками;

 вибір оптимальних управлінських рішень 
щодо усунення дії факторів, що дестабілізу-
юче впливають на діяльність підприємства, 
і стимулювання факторів, які покращують її 
ефективність;

 прогнозування змін в діяльності підприєм-
ства, зумовлених прийнятими управлінськи-
ми рішеннями.

Глибина і результативність діагностики діяль-
ності підприємства залежать від обсягу, своє-
часності та якості інформації, яка характеризує 

фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, 
параметри стану, результати діяльності підприєм-
ства в різних функціональних сферах і показники 
його розвитку. При проведенні діагностування фахів-
цям доводиться мати справу як із досить великими 
за обсягом інформаційними масивами, так, у деяких 
випадках, і з обмеженою, неповною інформацією. 
Джерелами інформації для проведення діагностики 
діяльності підприємства є дані його фінансової та по-
даткової звітності; нормативна, планова, статистична 
та експертна інформація; інформація управлінського, 
технічного, технологічного, виробничого й комер-
ційного характеру досліджуваного підприємства,  
а також інформація офіційних джерел, засобів масо-
вої інформації та аналітичних організацій.

На формування механізму діагностики діяль-
ності підприємства впливає реалізований вид діа-
гностики, який визначається об’єктом, спрямованіс-
тю, вихідним призначенням, часовим діапазоном, 
формою здійснення, середовищем функціонування,  
а також доступною для аналізу інформацією [22]. 

Повномасштабна діагностика діяльності під-
приємства охоплює такі напрямки аналізу:
 положення підприємства на ринку та його 

здатності адаптуватися до умов економічної 
кон’юнктури;

 фінансового стану підприємства;
 внутрішньої виробничої ефективності (ви-

користання ресурсів, динаміки величини і 
структури витрат);

 інвестиційної політики та ефективності залу-
чення коштів на потреби фінансування капі-
тальних вкладень;

 організаційної структури та системи управ-
ління підприємством, документообігу та 
розподілу повноважень між керівництвом і 
підрозділами підприємства; 

 податкової політики підприємства та роз-
робки заходів щодо оптимізації платежів до 
бюджету;

 інформаційних систем, що забезпечують 
процес управління підприємством.

Комплексність діагностичних досліджень вима-
гає використання великої кількості показників 
оцінювання, здатних адекватно відображати і 

характеризувати особливості та результати діяльнос-
ті підприємств з урахуванням впливу на них у той чи 
інший період часу факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища. Різноманіття кількісних та якісних 
економічних і неекономічних показників оцінювання 
різних сфер діяльності та процесів функціонування 
підприємств зумовлює їх відповідне групування та 
систематизацію (рис. 2).

Побудова системи показників оцінювання пе-
редбачає їх диференціацію за способом відображен-
ня, ступенем агрегування й характером залежності, 
встановлення взаємозв’язків між ними, визначення 
їх підпорядкованості, виділення сукупного, резуль-
тативного показника, встановлення нормативних 
(рекомендованих, базових, еталонних) значень по-
казників і розробку шкал для виміру значень факто-
рів впливу зовнішнього й внутрішнього середовища 
підприємства та характеристик його діяльності. Для 
конкретних цілей діагностування підбираються кон-
кретні показники оцінювання з урахуванням специ-
фіки підприємства та сфер його діяльності.

Велика кількість та різноманіття методів діа-
гностики діяльності підприємства ускладнює їх кла-
сифікацію, систематизацію та вибір. Визнаним підхо-
дом до структуризації методів діагностики є групу-
вання їх на кількісні (формалізовані) методи, в основі 
яких лежать чіткі аналітичні залежності, та якісні (не-
формалізовані) методи, що ґрунтуються на описуван-
ні аналітичних процедур на логічному рівні (табл. 1).

Вибір методів діагностики діяльності підприєм-
ства зумовлений цілями, завданнями та об’єктом діа-
гностичного дослідження; інформаційним, технічним 
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Показники оцінювання конкурентного
середовища та стратегічної позиції

підприємства на ринку  

Показники оцінювання корпоративної
культури підприємства  

Показники оцінювання рівня
економічної безпеки підприємства  

Показники ефективності використання
капіталу  

Показники ефективності використання
основних виробничих фондів

та оборотних активів
 

 

Показники ефективності використання
матеріальних ресурсів  

Показники ефективності виробництва
та продажу продукції  

Показники ефективності використання
трудових ресурсів  

Показники ефективності використання
сукупності виробничих ресурсів  

Показники оцінювання конкуренто-
спроможності підприємства та його

продукції

 

 

Система показників оцінювання
діяльності підприємства

Рис. 2. Система показників оцінювання діяльності підприємства, що застосовуються в процесі її діагностики

таблиця 1

Методи діагностики діяльності підприємства

Група методів Основні методи групи Діагностичні операції

1 2 3

Кількісні (формалізовані) методи діагностики

Методи економічної статистики

Методи визначення середніх і 
відносних величин, групування, 
графічний, індексний, елементарні 
методи обробки рядів динаміки

Обробка результатів, узагальнення 
сукупності однорідних явищ (процесів), 
порівняння, розподіл даних, вивчення 
динаміки показників 

Класичні методи економічного 
аналізу

Методи ланцюгових підстановок, 
арифметичних різниць, балан-
совий, виділення ізольованого 
впливу факторів, диференціальний, 
логарифмічний, простих і складних 
відсотків 

Аналітична обробка результатів, вив-
чення функціональних зв’язків, аналіз 
правильності розміщення та використання 
засобів і джерел їх формування, визначення 
факторів впливу

Математично-статистичні  
методи 

Методи кореляційного, регресійного, 
коваріаційного, дисперсійного 
аналізу, головних компонентів, об-
робки просторово-часових сукупно-
стей, кластерного аналізу

Установлення зв’язків, знаходження виду 
залежності між результатними показниками 
та незалежними факторами, класифікація та 
групування схожих об’єктів

Економетричні методи

Методи теорії виробничих функцій, 
теорії міжгалузевого балансу, 
гармонійного та спектрального 
аналізу

Визначення функціональної залежності 
між економічними параметрами, вста-
новлення різних пропорцій та структури 
виробничих зв’язків, аналіз діяльності 
підприємства за функціями та сукупністю 
значень показників, що характеризують цю 
діяльність

Методи дослідження операцій  
і прийняття рішень

Методи теорій графів, ігор, масового 
обслуговування, сітьове планування, 
дерево цілей та ресурсів

Графічне моделювання, пошук оптимальних 
рішень, визначення систем обслуговування, 
аналіз бізнес-процесів та міжпроцесних 
зв’язків, формування системи цілей та виз-
начення способів і ресурсів їх досягнення
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і програмним забезпеченням; вимогами до достовір-
ності й точності оброблення інформації; часовим го-
ризонтом; рівнем деталізації діагностики; стабільніс-
тю зовнішнього та внутрішнього середовища дослі-
джуваного підприємства та кваліфікацією аналітиків.

Суб’єктами діагностики виступають внутрішні 
(керівники та працівники підприємства чи його під-
розділів) і зовнішні (власники, інвестори, банківські 
та кредитні установи, постачальники, покупці, конку-
ренти, державні й місцеві регулюючі та контролюючі 
органи) користувачі результатів діагностики, а також 
аналітики, які безпосередньо проводять діагностичні 
дослідження.

Ключовою складовою механізму діагностики 
діяльності підприємства є загальна методика 
проведення діагностичного дослідження, яка 

містить такі основні етапи та процедури:
1) Забезпечення процесу діагностування: ви-

бір технічних і програмних засобів, що будуть ви-
користовуватися в ході діагностування; визначен-
ня базових параметрів (норм, нормативів, еталонів 
тощо), що характеризують нормальний стан процесу 
функціонування об’єкта діагностики; опис можливих 
відхилень від базових параметрів, формулювання 
симптомів – ознак відхилення; збір матеріалів для 
діагностичного аналізу; формування бази даних; об-
робка результатів; їх систематизація за складовими; 
визначення системи показників.

2) Аналітичне оцінювання показників: про-
ведення розрахунків та анкетування; обробка отри-

маних показників та результатів анкетування; порів-
няння та ідентифікація результатів; виявлення невід-
повідностей і причин, що їх викликають; вивчення 
чинників впливу та зв’язків між ними.

3) Постановка діагнозу: виявлення «вузьких 
місць» в діяльності підприємства та його підрозділів; 
визначення ваги та ступеня впливу факторів зовніш-
нього і внутрішнього середовища, оцінювання змін, 
зумовлених їх дією; інтерпретація, пояснення, пред-
ставлення та візуалізація результатів дослідження; 
визначення достовірності та точності поставленого 
діагнозу; ідентифікація стану об’єкта дослідження; 
формування проблемного поля підприємства.

4) Прогнозування розвитку проблемної ситу-
ації та здатності підприємства щодо її вирішен-
ня: розгляд можливих станів підприємства та його 
зовнішнього середовища при різних сценаріях роз-
витку проблеми; визначення шляхів, необхідних ре-
сурсів і строків вирішення проблеми або досягнення 
можливого стану підприємства з урахуванням впли-
ву вирішальних факторів.

5) Розробка рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень: формування рекомендацій 
стосовно впровадження коригувальних і/або запо-
біжних заходів щодо усунення виявлених «вузьких 
місць» з урахуванням їх пріоритетності та можли-
вості виконання; розробка сценаріїв розвитку за іс-
нуючого стану діяльності підприємства та за умов 
прийняття управлінських рішень за результатами ді-
агностики; вибір оптимальних варіантів розв’язання 
проблеми або розвитку підприємства.

1 2 3

Методи економічної 
кібернетики та математичного 
програмування

Методи системного аналізу, 
імітаційного моделювання, лінійного, 
нелінійного та динамічного програ-
мування

Пошук оптимальних рішень за різного ха-
рактеру залежностей результатів діяльності 
від змінних параметрів в умовах обме-
жень, прогнозування зміни параметрів і 
показників

Якісні (неформалізовані) методи діагностики

Методи експертних оцінок
Методи експертного опитування, 
інтерв’ю, аналітичних записок, Дельфі, 
мозкового штурму, ділова гра

Оцінювання та прогнозування якісних  
характеристик підприємства та ринку в умо-
вах обмеженої інформації, невизначеності 
за наявності значної кількості можливих 
альтернатив

Група методів Основні методи групи Діагностичні операції

Матричні методи

Матриця Ансоффа, матриця 
«Бостонської консалтингової групи», 
матриця General Electric/McKinsey, 
матриця керованої політики, SWOT-
аналіз, метод позиціювання

Стратегічний аналіз структури, динаміки та 
якості окремих видів бізнесу підприємства, 
діагностика його конкурентоспроможності 
з урахуванням продукту, життєвого циклу, 
ринків збуту, рівня конкуренції тощо

Методи логічного  
моделювання

Методи прогнозного сценарію, 
історичних аналогій, прогнозування 
за зразком, імітаційного моделюван-
ня, діаграма Ісікави

Якісний опис розвитку підприємства, 
передбачення варіантів рішень і очікуваних 
наслідків на основі встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, використання загаль-
них прийомів логіки

Закінчення табл. 1
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6) Моніторинг ефективності прийнятих 
управлінських рішень: дослідження впливу прийня-
тих за результатами діагностики управлінських рі-
шень на діяльність підприємства; оцінка досягнення 
поставленої мети управління; оцінювання еконо-
мічних наслідків, пов’язаних з реалізацією управлін-
ських рішень; порівняння результатів діяльності під-
приємства до та після впровадження заходів.

Чітке визначення завдань, заходів, методів та 
дій на кожному етапі діагностування діяльності під-
приємства дозволяє узгодити даний процес за стро-
ками виконання, складом виконавців і ресурсним за-
безпеченням.

Діагностичне дослідження діяльності підприєм-
ства має циклічний характер, що передбачає коригу-
вання завдань діагностики в разі отримання наслідків 
реалізації управлінських рішень, прийнятих за її ре-
зультатами, які не задовольняють менеджмент під-
приємства. Уточнення завдань діагностики може зу-
мовлювати зміни виду та методів діагностики, а також 
показників оцінювання, що впливає на процес діагнос-
тичного дослідження, спрямовуючи його на вирішен-
ня найбільш важливих завдань управління діяльністю 
підприємства в конкретних умовах функціонування.

ВИСНОВКИ
Діагностика займає важливе місце в системі 

управління діяльністю підприємства, оскільки є не 
лише ефективним інструментом інформаційно-ана-
літичного забезпечення процесу управління, а й ви-
значає шляхи вирішення проблем або вдосконалення 
діяльності підприємства, пропонує способи впливу 
на її параметри, оцінює ефективність управлінських 
рішень, прийнятих за результатами діагностики.

Механізм діагностики діяльності підприємства 
інтегрує в собі комплекс методів діагностики, систе-
му показників оцінювання, методику діагностичного 
дослідження, вибір та організація яких обумовлені ці-
лями, завданнями, об’єктом і предметом діагностики.

Запропонована концептуальна модель механіз-
му діагностики діяльності підприємства поєднує мету 
та завдання діагностики, які відображають об’єкт і 
предмет дослідження, з принципами, що виступа-
ють методологічною основою діагностики, визначає 
зміст етапів методики діагностичного дослідження 
діяльності підприємства на основі використання різ-
них джерел інформації про результати діяльності та 
вплив на них зовнішніх і внутрішніх факторів з ураху-
ванням ролі різних суб’єктів процесу діагностування 
та можливостей вибору виду, методів діагностики і 
показників оцінювання, що забезпечує обґрунтова-
ність управлінських рішень щодо подолання проблем 
та вибору стратегії діяльності підприємства. 

Подальші дослідження повинні спрямовува-
тися на розробку математичної моделі діагностики 
діяльності підприємства та формування на її основі 
дієвої системи діагностики з урахуванням особли-
востей різних сфер діяльності підприємства.
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