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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Строков Є.М. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
 

Ефективне функціонування є ціллю будь-якої комерційної організації. Для 

забезпечення досягнення цієї цілі необхідне використання спеціальних науково-

методичних розробок, які дозволяють своєчасно виявляти проблемні ділянки, 

кризові явища та пропонують інструменти і заходи для їх подолання.  

На наш погляд, оптимальним рішенням для цих завдань є використання 

методів економічної діагностики. Ключовою відмінністю економічної 

діагностики від економічного аналізу є її націленість на визначення відхилень від 

норм – діагностування паталогій. Таким чином, можна стверджувати, що 

економічна діагностика – це аналітичний метод дослідження порушень 

ефективності діяльності господарюючого суб’єкта з ціллю виявлення відхилень 

від норм, їх причинно-наслідкових зв’язків, прогнозування наслідків та розробки 

рекомендацій для запобігання порушення нормального режиму функціонування. 

У відповідності до завдань економічної діагностики та її місця у системі 

управління підприємств можна запропонувати наступну класифікацію (табл.1). 

Напрямки економічної діагностики обираються у відповідності до 

управлінських завдань. Результати доводяться до відома користувачів у вигляді 

системи показників в динаміці та з відповідними коментарями спеціалістів по 

кожному з варіантів, що досліджуються. 

Таблиця 1 - Класифікація видів економічної діагностики підприємств 
Ознака Вид/напрямок діагностики 

Масштаб - загальна ЕД (підприємство в цілому); 

- ЕД філій, підрозділів; 

- місцева ЕД (певна ділянка). 

Періодичність - одноразова ЕД; 

- постійна ЕД; 

- періодична ЕД. 

Вид ефективності - економічна; 

- соціальна; 

- екологічна; 

- комплексна. 

Користувачі - внутрішні (управлінський персонал, власники); 

- зовнішні (інвестори, партнери) 

Характер інформації - внутрішня; 

- зовнішня. 

Вид ресурсів - ЕД фінансових ресурсів; 

- ЕД нематеріальних ресурсів; 

- ЕД основних засобів; 

- ЕД трудових ресурсів. 

Рівень управління - макрорівень; 

- мезорівень; 

- мікрорівень. 
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