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інформаційно-коммунікаційного забезпечення управління економічною 

безпекою підприємств. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки пов'язана з 

необхідністю підвищувати ефективність виробництва, конкурентоспроможність 

продукції та послуг. Зробити це неможливо без систематичної діагностики 

фінансового стану підприємства, яка дає можливість детально оцінити та 

спрогнозувати фінансовий стан підприємства, виробити необхідну стратегію і 

тактику розвитку підприємства і на їх основі сформувати оптимальну 

виробничу програму, виявити резерви підвищення ефективності виробництва. 

Сутність, методичні підходи, принципи та методи діагностики фінансового 

стану підприємства розглядаються у працях С.В.Приймака, Черниша С. 

С.Лук'янової В. В., Гетьмана О.О., Сметанюк О.А., Копчака Ю.С, Москаленко 

В.П, Пластуна О.Л. та інших науковців. Проте питання, що стосуються 

механізму оцінки та розробки комплексної методики діагностики фінансового 

стану підприємств, окреслені не в повній мірі.  

В умовах сучасних ринкових відносин діагностика фінансового стану 

підприємства є особливо необхідною в процесі прийняття управлінських 

рішень. Застосування підприємствами діагностичних процедур дозволить 

оцінювати не лише наслідки прийняття поточних і стратегічних рішень, але й 

визначати можливі перспективи його розвитку. Вчасно й правильно проведена 
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діагностика фінансового стану дозволить підприємству запобігти кризового 

стану та дасть можливість попередити банкрутство. Тому питання діагностики 

фінансового стану та вдосконалення існуючих методик її проведення є 

актуальними в наш час і потребують подальшого удосконалення. 

Проаналізувавши різні підходи науковців, можна дійти висновку, що 

діагностика фінансового стану представляє собою  процес оцінки стану об'єкту 

і виступає одним з інструментів антикризового управління, що дає змогу 

виявити проблеми функціонування та причини їх виникнення, а також 

визначити потенційні можливості фінансово-економічного розвитку за умови 

обмеженої інформації. В цілому діагностика фінансового стану передбачає 

розрахунок комплексу фінансових коефіцієнтів та порівняння їх фактичних 

значень з нормативними.  

На сьогодні в Україні існує декілька державних методик оцінки 

фінансового стану підприємств. Ці нормативні документи висвітлюють загальні 

напрями та методичні засади аналізу фінансового стану підприємств. Різниця 

між цими методиками полягає в обсязі, глибині охоплення напрямів діяльності 

підприємства, що підлягають дослідженню. Проте їх загальний недолік полягає 

в тому, що критичні значення показників не враховують специфіки діяльності 

підприємства (галузі) і розвитку зовнішніх економічних умов. Однак, слід 

зазначити, що серед науковців немає єдиної думки щодо складу показників та 

їх нормативних значень. Отже, відсутність уніфікації не дозволяє однозначно 

оцінювати реальний фінансовий стан різних підприємств. 

Таким чином, це зумовлює необхідність детального дослідження та 

вдосконалення існуючих методик оцінки фінансового стану підприємства з 

метою побудови гнучкої системи діагностики, яка дозволить виконувати 

запобіжні заходи на початкових етапах кризи підприємств і підтримувати 

необхідний рівень фінансової безпеки  підприємства. 
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