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РЕФЕРАТ

В роботі  розглянуті  методичні  аспекти  формування  та  функціонування 

системи управлінської діагностики на промисловому підприємстві,  проведено 

дослідження  сутності  управлінської  діагностики,  її  принципів  та  алгоритму 

проведення  в  умовах  нестійкого  зовнішнього  середовища;  проведено  аналіз 

показників  фінансово-господарської  діяльності  та  фінансового  стану 

промислового  підприємства  гірничорудної  галузі;  проведено  діагностику 

діяльності підприємства з використанням інтегрального показника економічної 

ефективності;  запропонований  до  впровадження  інструментарій  проведення 

управлінської діагностики фінансового стану підприємства.

Ключові  слова: управлінська  діагностика,  система  управлінської 

діагностики

The  methodical  aspects  of  the  formation  and  functioning  of  the  system of 

managerial diagnostics at the industrial enterprise are considered in the work; the 

research of the essence of the managerial diagnostics, its principles and algorithm in 

the conditions of an unstable external environment was conducted; the analysis of 

indicators of financial and economic activity and financial condition of the industrial 

enterprise of the mining industry is carried out; Diagnostics of the enterprise activity 

using  the  integral  indicator  of  economic  efficiency  was  conducted;  the  proposed 

implementation of the tools for conducting managerial diagnostics of the financial 

condition of the enterprise.

Key words: managerial diagnostics, system of managerial diagnostics
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