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Методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та
специфічних методів, таких як: теоретичне узагальнення, аналіз і синтез,
моделювання і формалізація, порівняльний аналіз підходів до управлінської
діагностики.
Результати. Запропоновано концепцію дворівневої системи управлінської
діагностики. Визначено основні напрямки управлінської діагностики, до яких
відносяться: аналіз системи цілей та стратегій їх досягнення; аналіз
організаційної структури управління підприємством; оцінку якості управління
персоналом;

аналіз

системи

процесів

управління

та

інформаційного

забезпечення; оцінку загальних результатів діяльності підприємства.
У процесі аналізу системи цілей підприємства запропоновано оцінювати
наявність всіх цільових установок, а також їх якість. Розроблена система
показників, що дозволяє охарактеризувати основні параметри ОСУ: кількість
рівнів управління на підприємстві та в окремих підрозділах, абсолютні та
відносні показники чисельності персоналу, коефіцієнт централізації ОСУ,
коефіцієнт

централізації

функцій,

коефіцієнт

спеціалізації,

коефіцієнт

дотримання керованості і т. ін. Основними складовим оцінки якості управління
персоналом визначено: стратегію управління персоналом, кадрову політику,
регламентацію

процесу

та

процедури

управління

персоналом.

Аналіз

управлінських бізнес-процесів передбачає визначення їх трудомісткості,
тривалості, вартості, коректності інформаційного забезпечення та оцінку
кінцевих

результатів.

Окремою

складовою

управлінської

діагностики

запропоновано вважати оцінку загальних результатів діяльності підприємства,
яку доцільно здійснювати за допомогою системи ключових показників по
наступних напрямках управління: виробництво (операційне управління),
маркетинг, фінанси, інноваційна діяльність, персонал, інвестиційна діяльність,
зовнішньоекономічна діяльність.

Новизна. Наукова новизна полягає в новому дворівневому підході до
управлінської діагностики, який передбачає: використання узагальнюючого
критерію

ефективності;

використання

системи

підприємством.
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оцінки

ефективності системи управління підприємством – зростання ефективності
діяльності підприємства в порівнянні з середньо галузевим його значенням,
який визначається на базі додаткової вартості. Обґрунтовано структуру системи
ключових показників ефективності управління підприємством.
Практична
діагностики

значущість.
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проблемних зон та розробку обґрунтованих заходів, що буде сприяти
підвищенню дієвості системи управління та ефективності функціонування
підприємства.
Ключові слова: управлінська діагностика, узагальнюючий критерій,
додана вартість, цілі, стратегії, організаційна структура управління, управління
персоналом, бізнес-процес, інформаційне забезпечення, корпоративна культура.
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