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ТРАНСПОЗИЦІЯ ЗМІСТУ МЕДИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИК  

У ПРОЦЕС ДІАГНОСТИКИ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
На підставі опрацювання економічної літератури з проблем діагностики діяльності підприємства в 

статті визначено низку невирішених проблем серед яких відсутність процедур діагностики , відповідних особ-

ливостям функціональних видів діяльності підприємства, зокрема, експортній діяльності, що й ви значило мету 

дослідження. Для досягнення мети у статті проведено дослідження сутності поняття «діагностика», її видів 

та зроблена спроба розширити існуючу класифікацію діагностики діяльності підприємства за рахунок транс-

позиції змісту видів діагностики, розповсюджених у медицині та фізиці, у економічну площину. До таких видів 

діагностики віднесено: диференційну, морфологічну, шумову, специфічну та функціональну. 

Дослідження зазначених видів діагностики за такими аспектами, як первинний зміст виду діагностики, 

його модифікація до вирішення економічних завдань діагностики та його критичний аналіз, дозволило встано-

вити можливість імплементації медичних та технічних видів діагностики у процедуру діагностики з урах у-

ванням особливостей експортної діяльності підприємства.  

Ключові слова: діагностика експортної діяльності підприємства, експортна діяльність, морфологічна 

діагностика, шумова діагностика, підприємство . 

 

Постановка проблеми. Експортна діяль-

ність підприємства здійснюється в складному 

інформаційному полі. По-перше, мова йде про 

правову, економічну, маркетингову, техніко-

технологічну, культурну інформацію щодо 

суб’єктів та процесів міжнародного ринку. Дос-

туп до такої інформації, навіть на сучасному ета-

пі розвитку технологій, може бути обмежений 

для деяких контрагентів через її витратність, 

правовий статус тощо. По-друге, оскільки  

експорттна діяльність підприємства є об’єктом 

регулювання цілої низки державних установ в 

Україні, зокрема Верховної Ради, Кабінету Міні-

стрів, Державної фіскальної служби України, 

Національного банку, Держмитслужби  тощо, то 

інформація має дещо безсистемний, суперечли-

вий характер. Тому отримання інформації про 

стан кожної стадії експортної діяльності промис-

лового підприємства, з’ясування "вузьких місць" 

та перспективних шляхів їх вирішення повинно 

бути здійснено в результаті своєчасної діагнос-

тики стану експортної діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивчення природи, форм, місця діагностики в 

системі управління підприємством є предметом 

дослідження багатьох зарубіжних та українських 

вчених, серед яких І.А. Бланк, А.С. Вартанов, 

Л.А. Костирко, О.Г. Мельник, Г.С. Мерзликина 

та ін. [1-5]. Аналіз результатів науковців дає змо-

гу стверджувати, що у доробках вчених щодо 

дослідження сутності діагностики, по-перше, 

немає чіткого розмежування між поняттями ана-

лізу та діагностики, що є хибною позицією, адже 
_______________ 
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поняття діагностики є за своїм економічним зміс-

том значно ширшим, по-друге, дослідження про-

цедури діагностики окремих важливих функціо-

нальних сфер підприємства, як, наприклад, екс-

портної діяльності, майже відсутні. 

Мета роботи. Метою статті є дослідження 

сутності поняття «діагностика» та виявлення 

можливостей її застосування з урахуванням осо-

бливостей експортної діяльності промислового 

підприємства.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Спочатку поняття «діагностика» використо-

вувалось лише як медичний термін [6, с. 717], на 

початку ХХ ст. з’являється поняття «технічна 

діагностика» [7],  і тільки в кінці ХХ ст. в сфері 

економічних досліджень починає використову-

ватись термін «економічна діагностика» [1, 2]. 

Застосування в економіці медичного терміну ці-

лком закономірно, оскільки якщо ідентифікувати 

стан людини і підприємства, то стає можливим 

розгляд підприємства як складного «організму», 

який «живе», «хворіє», «видужує» як і будь-який 

інший організм, «...тому деякі закономірності, 

властиві біологічним системам, поширюються і 

на економічні» [5, с. 46]. 

Вчені-економісти визнають, що теорія діа-

гностики на теперішній момент більш опрацьо-

вана в медичних та технічних науках [8]. Визна-

ючи ці досягення, вчені поширюють викорис-

тання загальноприйнятих у медицині діагности-

чних підходів у вирішенні суто економічних 

проблем. До такої групи вчених можна віднести 

авторів досліджень з етіологічної та симптома-

тичної діагностики [4, 8, 9].  

В той же час поряд з обгрунтованням ак-

туальності та перспективності досліджень цих 

аспектів діагностики  науковці зізнаються, що 

адаптація видів діагностики, існуючих у медици-

ні та технічних науках до економічних об’єктів 
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майже не проводиться, а відтак немає чіткої ме-

тодики побудови систем таких видів діагности-

ки. Подальше проведення досліджень у цьому 

напрямі, на наш погляд, є важливим кроком у 

розвитку теорії управління, теоретичних та при-

кладних аспектів економічної діагностики. 

Крім етіологічної та симптоматичної діаг-

ностики у медицині та физиці існує низка інших 

видів диагностики, які ефективно вирішують 

певні завдання, мають свої особливості та при-

йоми. Результати дослідження змісту таких видів 

діагностики та аналіз можливості їх імплемента-

ції до економічних проблем та експортної діяль-

ності наведено в табл. 1. 

Звичайно, зважаючи на те, що зазначені в 

табл. 1. види діагностики отримали поширення в 

інших галузях науки та практики, їх використан-

ня для вирішення вузькофункціональних еконо-

мічних проблем неможливе в їх первинному зна-

ченні, а може бути здійснено лише після певної 

змістовної модифікації та критичного аналізу. 

Вивчення первинного та модифікованого 

змісту диференційної, морфологічної, специфіч-

ної, функціона льної та шумової діагностик до-

зволили з урахуванням накопичених знань щодо 

експортної діяльності, з’ясувати можливості чи 

обмеження впровадження в теорію та практику 

діагностики експортної діяльності зазначених її 

видів. Так, на наш погляд, диференційна, специ-

фічна та функціона льна діагностики мають сут-

тєві обмеження щодо їх використання при оцінці 

експортної діяльності підприємства. Ці обме-

ження пов’язані або з неможливістю в межах 

зазначених видів діагностики виявити та 

об’єктивно оцінити чинники, що зумовили пев-

ний стан (діагноз) експортної діяльності, або з 

неможливістю ресурсного забезпечення процесу 

діагностування. В той же час, запозичення ідеї та 

принципів проведення морфологічної та шумової 

діагностики при здійсненні експортної діяльності 

може надати вкрай важливу інформацію для 

проведення адаптивних та реактивних реструк-

туризаційних змін. 

 

Таблиця 1 

Транспозиція змісту видів медичної та технічної діагностик в економічну площину  

Вид  
діагностики 

Первинний зміст Модифікований 
економічний зміст 

Критичний аналіз Імплементація виду з урахуванням 
особливостей експортної діяльності 

Диференційна 
діагностика 

 (ДД) 

Спосіб медичної діаг-
ностики, за яким пос-

лідовне виключення 
хвороб через їх невід-
повідні фактичному 
стану симптоми приво-

дить до останнього,  
єдино можливого варі-
анту захворювання 

Виявлення єдино 
можливої «слабкої 

зони», що зумовила 
певний стан еконо-
мічного об’єкта діаг-
ностичного дослі-

дження, шляхом 
вилучення інших 
зон, не відповідних 
встановленим інди-

каторам 

Оскільки всі соціально-
економічні, технологічні 

процеси та функціональні 
зони підприємства мають 
тісний каузальний зв’язок, 
виявлення єдино можливої 

«зони відповідальності» за 
поточний стан підприємст-
ва вважається дещо сумні-
вним результатом 

Загальна обмеженість використання 
ДД для вирішення економічних 

проблем загострюється збільшен-
ням кількості та складності факто-
рів, вплив яких зумовлений діяль-
ністю економічних агентів не тіль-

ки материнської держави, але й 
країни-реципієнта експорту 

Морфологічна 
діагностика 
(МД) 

Проведення діагности-
ки на підставі вивчення 
вилученого з організму 
діагностичного матері-

алу за структурою, 
кількістю, взаємороз-
ташуванням його клі-

тинних складових 

Оцінка стану та ви-
явлення перспектив-
них шляхів розвитку 
економічного об’єкта 

здійснюється на 
підставі вивчення 
структури, кількості, 

стану окремо вилу-
чених його елемен-
тів, предметів праці 
тощо 

На відміну від медичної 
діагностики, яка в окремих 
випадках може здійснюва-
тися лише на підставі зов-

нішнього огляду людини, 
діагностика економічного 
об’єкта заснована переду-

сім на аналізі його внутрі-
шнього середовища, пев-
них процесів, які знаходять 
своє відображення у наяв-

ному документообігу, ма-
теріальних активах, кадрах 
тощо. Відтак, логічним є 
припущення, що майжі всі 

відомі види діагностики 
економічного об’єкта мо-
жуть бути віднесені до 
морфологічної групи 

Експорта діяльність підприємства 
можлива за умови наявності кількі-
сно та якісно достатніх ресурсів, 
таких, як фінансові, матеріальні, 

інтелектуальні, інформаційні тощо.  
МД експортної діяльності передба-
чає вивчення й аналіз документації 

підприємства, звітів, зведень, зраз-
ків, прогнозів щодо стану систем-
них процесів на підприємстві при 
здійсненні експортної діяльності 

Специфічна 

діагностика 
(СД) 

Вид медичного діагно-

стичного дослідження, 
який заснований  на 
даних алергологічного 
анамнезу, провокацій-

них та лабораторних 
тестів з певними алер-
генами 

Штучне створення та 

використання прова-
каційних, стресових 
ситуацій  у функціо-
нуванні різних сис-

тем економічного 
об’єкта задля вияв-
лення найбільш сла-
бкої його функціона-

льної зони 

Сенс використання специ-

фічної діагностики еконо-
мічного об’єкта полягає в 
отриманні менеджментом 
інформації, необхідної для 

розробки превентивних 
заходів, довгострокових 
управлінських рішень тощо  

Зовнішні умови експортної діяльності 

підприємств, враховуючи, що їх джере-
лом є не тільки середовище материнсь-
кої держави, але й однієї або кількох 
іноземних країн, характеризуються 

більшим ступенем нестабільності, 
агресивності, динамізму.  
Відтак проведення стрес-тестування 
підсистем експортної діяльності є ризи-

кованим та вимагає використання дода-
ткових ресурсів підприємства 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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Морфологічна діагностика є найбільш 

достовірним і вирішальним методом верифіка-

ції захворювання на тканинному і клітинному 

рівнях, яка заснована на вивченні вилученого з 

організму діагностичного матеріалу за струк-

турою, кількістю, взаєморозташуванням його 

клітинних складових. Такими клітинними 

складовими підприємства є його функціональні 

зони, наприклад, персонал, технологія, фінан-

си, збут та результати діяльності цих функціо-

нальних зон у матеріальній формі: фінансова 

та управлінська звітність, предмети праці то-

що. Відтак  морфологічна діагностика підпри-

ємства загалом й експортної діяльності зокре-

ма  має широкі сфери застосування й призвана 

вирішувати комплекс інформаційних, аналіти-

чних, консультаційних завдань діагностики. 

Варто зазначити, що проведення будь-якої 

процедури діагностики підприємства немож-

ливе без вивчення й аналізу внутрішньої доку-

ментації підприємства, його функціональних 

зон, відтак, переважна більшість видів діагнос-

тики підприємства належить за своїм змістом 

до морфологічного виду. Морфологічна діаг-

ностика, залежно від мети, може бути проведе-

на на різних етапах виробництва та реалізації 

продукції, на будь-якій стадії експортної дія-

льності, це дає змогу отримати як оперативну 

інформацію, яка вимагає реактивних реструк-

туризаційних змін, так і стратегічну інформа-

цію, необхідну для прийняття адаптивних 

управлінських рішень.  

Такої  можливості  отримання як стратегі-

чної, так й тактичної інфрмації, на жаль, не надає 

шумова діагностика, втім переваги її викорис-

тання заслуговують на подальше ретельне дослі-

дження.  

Враховуючи новизну використання шумо-

вої діагностики для вирішення економічних за-

вдань, варто зосередити увагу на дослідженні 

сутності та принциповій відмінності шумової 

діагностики від інших видів діагностики. Насам-

перд йдеться про порівняльний аналіз шумової 

та симптоматичної діагностики, адже традицій-

ним є уявлення, що шум – це певний симптом 

стану об’єкта, а значить й елемент симптоматич-

ної діагностики. 

Симптоматична діагностика — це система 

аналізу, що передовсім фіксує позитивні чи нега-

тивні вияви різноманітних чинників, а потім дос-

ліджує їхні причинно-наслідкові зв'язки. За ство-

рення такої системи на підприємстві аналітики 

основну увагу приділяють достовірності та пов-

ноті фіксації змін внутрішнього та зовнішнього 

Продовження таблиці 1 

 
Вид 
діагностики 

Первинний зміст Модифікований 
економічний зміст 

Критичний аналіз Імплементація виду з урахуванням 
особливостей експортної діяльності 

"Шумова 

діагностика" 
(ШД) 
 

Спосіб діагностики 

технічних об’єктів, 
механізмів, який осно-
вано на аналізі сили, 
характеру шумів, що 

виникають при функ-
ціонуванні об’єкту. У 
багатьох фізичних 
системах змінна, яка 

описуе їхній стан, 
містить флуктуючу 
складову. 

Дослідження, аналіз 

та ідентифікація 
стану, поряд з основ-
ною продукцією 
підприємства, інших 

«вихідних» парамет-
рів його діяльності 

Отримана інформація щодо 

стану «вихідних» апармет-
рів підприємства, по-
переше, має оперативний 
характер та залишає незна-

чний часовий лаг для при-
йнятт управлінських рі-
шень, по-друге, проведення 
шумової діагностики є 

ефективним лише у поєд-
нанні з іншими видами 
діагностики, що оцінюють 
й основну діяльність підп-

риємства 

Експортна діяльність має операти-

вний компонент – експорт, який з 
одного боку продукує значну кіль-
кість таких шумів, оскільки він є 
заключним компонентом реалізації 

експортної діяльності підприємст-
ва, з другого – потребує оператив-
ної інформації для завершення 
операції з експорту й  контроля 

таких високодинамічних процесів, 
як валютний курс, зпрацьованість 
міжнародного логістичного лан-
цюжка, тощо 

Функціо-
на льна 
діагно стика 
(ФД) 

Спеціалізований на-
прям діагностики, яка 
проводиться за допо-
могою інструменталь-

них функціонально-
діагностичних дослі-
джень, мета яких вияв-

лення відхилення та 
встановлення ступеня 
порушень функцій 
різних органів та фізіо-

логічних систем 

Дослідження систем 
економічного об’єкта 
задля виявлення 
відхилення й устано-

влення рівня пору-
шень їх функції на 
основі виміру ряду 

показників (фінансо-
вих, організаційних, 
виробничої програми 
тощо) з використан-

ням інструменталь-
них або кабінетних 
методів дослідження. 

Виявленні відхилення та 
порушення функцій нада-
ють чітку інформацію про 
поточний стан економічно-

го об’єкта. Така простота 
та чіткість отриманої інфо-
рмації дозволяють прово-

дити динамічне спостере-
ження за станом об’єкта в 
процесі реалізації управ-
лінських рішень. В той же 

час орієнтація функціона-
льної діагностики на вияв-
лення відхилень вимагає 
від менеджменту реактив-

ної реакції та швидких 
управлінських рішень, а за 
необхідності розробки 
адаптивної реації та страте-

гічних управлінських рі-
шень така діагностика не є 
вельми ефективною. 

Доцільність використання функці-
ональної діагностики експортної 
діяльності для вирішення певних 
завдань може бути обмежена не-

можливістю використання інстру-
ментальних методів дослідження 
певних специфічних аспектів екс-

портної діяльності таких, як укла-
дання зовнішньоторговельного 
контракту, митне оформлення ван-
тажу, дотримання валютного зако-

нодавства тощо. 
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середовища, тобто система працює за принципом 

«від симптому до причини».  

Відміннсть шумової та симптоматичної ді-

агностики полягає в розумінні сутності «шумів».  

Шуми звичайно розглядаються як небажа-

не збурювання, що обмежує точність вимірів і 

погіршуе характеристики системи. Тому най-

простіша стратегія полягае або в їхньому ігнору-

ванні, або у конструюванні спеціальних пристро-

їв, заходів для пригнічення шуму. Однак шуми, 

всупереч такому їх трактуванню, часто виника-

ють з випадкових елементів у природі розгляну-

тої системи, тобто є обов’язковим явищем, яке 

супроводжує будь-яку діяльність і несе унікаль-

ну інформацію про її динаміку. Тому, на наш 

погляд, шумова діагностика – це оцінювання, 

аналізування та ідентифікування стану «вихідних 

параметрів» діяльності підприємства за допомо-

ги системи бізнес-індикаторів з метою нагрома-

дження необхідної інформаційної бази щодо 

прийняття раціональних управлінських рішень 

для спрямування їх дії на усунення недоліків у 

роботі підприємства та знаходження сильних 

сторін організації. 

Дослідників у галузях приладобудування, 

енергетики приваблюють насамперед такі особ-

ливості шумової діагностики:  

- відсутність будь-яких зовнішніх збурю-

вань. Для економічних досліджень така 

особливість може мати прояв у тому, що 

предметом шумової діагностики є резуль-

тати діяльності самого підприємства, ін-

акше кажучи, його «вихідні» параметри: 

продукція, послуги, інформація, репутація 

тощо; 

- експериментальна простота шумових дос-

ліджень. Для таких досліджень фізичних 

об’єктів можна використовувати стандарт-

ну вимірювальну апаратуру, в економіці 

така експериментальна простота присутня 

у вигляді необхідного меншого обсягу ін-

формації для проведення досліджень та 

встановлення діагнозу; 

- шумова діагностика — традиційний на-

прям дослідження складних систем із уже 

сформованим широким колом використо-

вуваних математичних методів. В еконо-

міці також на теперішній час накопичено 

достатню методичну базу, широкий ін-

струментарій аналізу та оцінки результатів 

діяльності підприємства.   

Висновки. Таким чином, проведене нами 

дослідження сутності діагностики підприємства, 

транспозиція змісту видів медичної та фізичної 

діагностики в економічну площину дозволило 

встановити можливості використання морфоло-

гічної та шумової діагностики для аналізу експо-

ртної діальності.  

Варто також зазначити, що у літературі до-

сить багато уваги акцентується на термінологіч-

ному та класифікаційному аспектах проблеми, але 

недостатньо уваги відводиться методичному за-

безпеченню діагностики. Поряд з цим, досліджен-

ня теоретичних та практичних питань діагностики 

експортної діяльності підприємства практично не 

проводилися. Адже, як правило, зазначаються 

загальні напрями діагностики підприємства, при 

цьому практично відсутні конкретні розробки ме-

тодичного змісту стосовно ідентифікування стану 

експортної діяльності як необхідної передумови 

прийняття управлінських рішень перспективного 

характеру. Зазначені науково-практичні питання й 

визначають перспективи подальших наукових 

розробок у визначеному напрямі. 
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