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У статті узагальнено сутнісні підходи до формування комплексного аналізу та діагностики фінансового
стану підприємства. Обґрунтовано необхідність проведення комплексного оцінювання фінансового стану
та діагностики діяльності підприємства. Встановлено, що достовірність процесу діагностування та
аналізу фінансово-економічного стану підприємства сприятиме його ефективному і перспективному
функціонуванню в сучасних умовах господарювання.
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Постановка проблеми. Дослідження у сфері
аналізу фінансового стану та діагностики діяльності підприємства актуалізується саме в період
трансформаційних змін в системі національної
економіки. При цьому зумовлюється необхідність формування підходів до комплексного
фінансового аналізу та зазначеної діагностики з
метою оцінювання тенденцій функціонування та
розвитку підприємства, окреслення превентивних, коригувальних підходів, виявлення резервів
і виокремлення перспективних цілей його ефективної діяльності та способів їх досягнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемам оцінювання фінансового стану та
проведення діагностики діяльності підприємства, обґрунтування комплексних підходів забезпечення ефективного фінансового аналізу присвячено наукові праці вітчизняних та зарубіжних
науковців, зокрема таких, як: О. Біла, О. Білоус,
І. Бланк, О. Болдуєва, Ф. Бутинець, О. Верланов,
В. Вікнянська,
Г. Крамаренко,
Л. Круша,
Н. Родіонова та ін.
Вагомого значення для адекватного сприйняття аналізу фінансового стану підприємства
(фінансового оцінювання) набуває з'ясування
сутності комплексного аналізу і окреслення його
основних завдань. Так, окремі науковці [4, с.19]
вважають, що комплексний фінансовий аналіз
повинен дати повну, всебічну та об'єктивну
оці¬нку стану підприємства, спрямовану на
підтри-мання фінансової стійкості, ліквідності та
плато¬спроможності
підприємства
і
забезпечення ефективності господарювання у
довгостроковій перспективі.
При цьому комплексна оцінка фінансового
стану підприємства передбачає визначення економічного потенціалу суб'єкта господарювання,
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що дає можливість забезпечити ідентифікацію
його місця в економічному середовищі. Оцінка
майнового і фінансово-економічного стану підприємства створює необхідну інформаційну базу
для ухвалення управлінських і фінансових рішень щодо проблемних питань купівлі-продажу
бізнесу, напрямів виробничого розвитку, залучення або здійснення інвестицій [1, с.13].
Зазначене комплексне оцінювання доповнюється економічною діагностикою, яка повинна
виступати як обґрунтована та достовірна процедура, від якої залежить подальший напрям дій
суб'єкта господарювання. Будь-який невірно
зроблений діагностичний висновок може звести
нанівець усі зусилля і сподівання підприємства
на ринку в пошуку стабільності чи кращих перспектив розвитку [5, c. 53].
В цілому комплексний фінансовий аналіз є
сукупністю заходів, спрямованих на збір, узагальнення та обробку вхідної фінансової інформації з метою ідентифікації економічного потенціалу об'єкта аналізу, а також форми подання
результатів такої ідентифікації [4, с. 34-36].
Узагальнення наукових підходів до обґрунтування сутності та окреслення завдань у сфері
аналізу фінансового стану та діагностики діяльності підприємства, зумовлює необхідність дослідження комплексних підходів до проведення
аналізу та діагностики для виявлення проблемних питань і можливості їх нівелювання.
Формування цілей статті. Мета дослідження
полягає в окресленні сутності і завдань комплексного фінансового аналізу та діагностики діяльності підприємства в умовах трансформаційних
змін в економічній системі країни.
Опис основного матеріалу дослідження.
Комплексне оцінювання господарської діяльності підприємства є його характеристикою, отриманою в результаті комплексного дослідження.
Тобто одночасного та узгодженого вивчення
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сукупності показників, що відображають всі
аспекти господарських процесів і містить узагальнені висновки про результати функціонування виробничого об'єкта на основі виявлення
якісних і кількісних відмінностей від бази порівняння (плану, нормативів, попередніх періодів,
досягнень на інших аналогічних об'єктах, інших
можливих варіантах розвитку).
Діяльність підприємства характеризується
сукупністю показників, які ієрархічно взаємозв'язані. Так, нижній рівень ієрархії зумовлюється
простими показниками, які безпосередньо можуть бути виміряні або розраховані й надані в
абсолютному або відносному виразі. Формування комплексного оцінювання зводиться до
поетапного переходу від оцінки одиничних показників до підсумкового оцінювання вищого
рівня і до отримання комплексної оцінки, що
знаходитися на верхньому рівні ієрархії. Підсумкові (блокові) оцінки характеризують певні
аспекти діяльності підприємства [2, с. 56].
Таким чином, комплексне оцінювання характеризується результатами діяльності підприємства в цілому. Підсумкове й комплексне оцінювання отримують шляхом синтезу оцінок попереднього рівня ієрархії на підставі застосування
різного роду середніх.
Для комплексного аналізу фінансового стану
підприємства необхідно здійснити оцінку тенденції найбільш загальних показників, які всебічно
характеризують фінансовий стан підприємства.
Індикаторами та факторами доброго фінансового
стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів. Й, відповідно, індикаторами та факторами незадовільного фінансового стану є: неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів,
наявність стійкої заборгованості за платежами,
негативні тенденції у виробництві.
Вважається, що досліджуваний вид аналізу
оптимально відповідає вимогам виконання таких
завдань: залучення або здійснення реальних та
фінансових інвестицій; визначення доцільності

інвестування; пошук високорентабельних проектів; оцінка надійності партнерів; оптимізація
фінансової діяльності підприємства; комплексне
фінансове оздоровлення суб'єкта господарювання.
Існує низка вимог до організації проведення
комплексного фінансового аналізу. Серед них
можна виокремити найбільш суттєві [4, с. 56]:
1) методологічна база комплексного аналізу
повинна ґрунтуватися на таких методиках, які
давали б можливість в обмежені терміни оцінити
фінансовий стан суб'єктів господарювання;
2) на підставі практичних результатів проведення комплексного фінансового аналізу здійснюється порівняльний аналіз, який є внутрішньогосподарчим аналізом зведених показників
фінансової звітності з окремих напрямів діяльності
підприємства та його дочірніх підприємств або
міжгосподарський аналіз показників цієї фірми
порівняно з відповідними показниками конкурентів,
середньогалузевими або середніми показниками.
Важливим є окреслення оптимальної бази з метою
порівняння значень аналітичних індикаторів, тобто
значень фінансових показників;
3) для здійснення комплексного аналізу потрібно забезпечити формування групи показників,
які в сукупності відповідали б вимогам комплексної характеристики поточного стану підприємства і перспективам його подальшого розвитку;
4) ефективність комплексного аналізу значною
мірою залежить від можливості побудови
адекватної системи однозначності інтерпретації
результатів математичної та аналітичної обробки
певної групи цільових показників з метою запобігання та уникнення двозначності висновків,
суперечностей в поглядах окремих експертів щодо
ідентифікації положення об'єкта дослідження.
Таким чином, комплексний фінансовий аналіз
свідчить про фінансовий стан підприємства,
який є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів (табл. 1).

Таблиця 1
Сутнісні особливості комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства*
Напрями аналізу:
фінансових результатів
діяльності

Сутність
Аналіз рівня, динаміки і структури прибутку як основного показника, що
характеризує результат діяльності підприємства; оцінювання факторів,
що його визначають
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потоку грошових коштів
фінансового стану

ефективності діяльності
ефективності
інвестиційних проектів

Аналіз джерел та напрямів використання коштів.
Оцінювання достатності коштів для ведення поточної діяльності.
Оцінювання достатності коштів для ведення інвестиційної діяльності
Загальне оцінювання фінансового стану, зокрема аналіз:
- фінансової стійкості;
- ліквідності та платоспроможності;
- ділової активності;
- оборотності запасів, кредиторської та дебіторської заборгованості
Динаміка показників прибутку, рентабельності та ділової активності
Оцінювання
ефективності
реалізації
інвестиційних
проектів
підприємства

*Сформовано автором на основі джерела : [10, с.78]

Фінансовий стан підприємства залежить від
багатьох чинників, зокрема результатів його
виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Передусім на формування доброго фінансового стану підприємства позитивно
впливає безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, чим вищі показники обсягів виробництва і реалізації продукції,
робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища
прибутковість підприємства, що безпосередньо
впливає на забезпечення фінансового стану.
Неритмічність виробничих процесів, погіршення
якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на
рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.
Періодичне дослідження функціонування підприємства крізь призму комплексного фінансового аналізу його стану з метою уточнення тенденцій змін різновидів його діяльності в межах
життєвого циклу та виокреслення економічно та
соціально обґрунтованих коригувальних рішень,
дає можливість формування достовірної системи
діагностики діяльності підприємства. Крізь призму організаційних підходів діагностика зумовлюється системою методів, прийомів і методик
Автор
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В. Кузін,
Н. Данілочкіна
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проведення досліджень для визначення цілей
функціонування суб'єкта господарювання, способів досягнення, виявлення проблем і вибору
варіантів їх розв'язання.
Визначення поняття „діагностика” (походить
з грецького diagnōstikόs) обґрунтовується
здатністю розпізнавати і розглядається як
вчення про сукупність методів і принципів
розпізнавання проблемних ситуацій для
подальшого діагнозу і можливостей задіяння
коригувальних підходів щодо формування
ефективного функціонування підприємства.
Функціональність діагностики зумовлюється
трьома складовими: оціночною (визначення
стану функціонування об'єкта управління);
діагностичною (виявлення можливих змін стану
об'єкта); пошуковою (визначення можливих
заходів поліпшення або відновлення стану
суб'єкта управління).
Дослідження свідчить, що у сучасній економічній теорії існує багатогранність аспектів економічної сутності діагностики, їх узагальнення
засвідчує, що сутність діагностики полягає у
розпізнаванні стану об'єкта за другорядними
ознаками; дослідженні стану об'єкта; формуванні
уявлення про об'єкт (табл. 2).
Таблиця 2
Окремі аспекти визначення сутності поняття „діагностика”*
Сутність поняття „діагностика”
спосіб встановлення характеру збоїв нормального перебігу господарського
процесу на підставі типових ознак, властивих тільки цьому об'єкту
напрям економічного аналізу, що дає змогу виявити характер порушення
нормального перебігу економічних процесів на підприємстві
спосіб розпізнавання соціально-економічної системи за допомогою реалізації
комплексу дослідницьких процедур і виявлення в них слабких ланок і „вузьких
місць”, відноситься до методів непрямих досліджень
визначення стану об'єкта, предмета, явища або процесу управління через
реалізацію комплексу дослідницьких процедур, пошук у них слабких ланок та
„вузьких місць”
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В. Верба
Т. Решетняк

М. Глазов

„…на відміну від економічного аналізу, який спрямований на вивчення динаміки
економічних показників, діагностика дає змогу ще й виявляти структуру зв'язків
між цими показниками, щільність та динаміку цих зв'язків”
процес детального та поглибленого аналізу проблем, виявлення факторів, що
впливають на них, підготовка всієї необхідної інформації для прийняття рішення,
а також виявлення головних аспектів взаємозв'язку між проблемами, загальними
цілями та результатами діяльності підприємства
вчення про методи і принципи розпізнавання дисфункцій і постановка діагнозу
об'єкта, що аналізується з метою підвищення ефективності його функціонування,
підвищення його життєздатності в умовах вільної конкуренції, вільного,
нерегульованого ринку". Тут дослідник акцентує увагу на існуванні підприємства
в умовах досконалої конкуренції.

*Сформовано автором за джерелами: [6, 5, 8]
Таким чином, під діагностикою стану господарської діяльності підприємства потрібно розуміти вивчення стану суб'єкта господарювання на
основі аналізу і синтезу статистичної інформації
з метою своєчасного виявлення вад та переваг
його розвитку, визначення проблемних сфер
його діяльності і розроблення заходів щодо поліпшення такого стану на певному етапі у визначений проміжок часу. При цьому основними
завданнями діагностики комплексного фінансового аналізу стану підприємства є [7, c. 33]:
• перевірка якості й обґрунтованості планів,
бюджетних нормативів (у процесі їх розробки);
• об'єктивне й всебічне дослідження виконання встановлених планів і бюджетів і дотримання нормативів по кількості, структурі і якості
випущеної продукції, виконаних робіт і послуг
(за даними обліку й звітності);
• комплексна оцінка господарської діяльності;
• аналіз організаційно-технічного рівня виробництва і якості продукції;
• аналіз залежності „витрати – обсяг виробництва – прибуток”;
• оцінка ефективності функціонування виробничих підрозділів;

• обґрунтування рішень зі встановлення внутрішніх цін на товари й послуги;
• аналіз праці й заробітної плати;
• аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів;
• аналіз ефективності використання основних
фондів роботи устаткування;
• аналіз собівартості продукції;
• аналіз прибутку й рентабельності;
• аналіз фінансового стану;
• виявлення й вимір внутрішніх резервів (на
всіх рівнях виробничого процесу);
• випробування оптимальності управлінських
рішень (на всіх щаблях ієрархічної градації).
Система діагностики фінансово-господарського стану підприємства зумовлюється оцінюванням його багатогранної діяльності з метою
виявлення „вузьких місць”, можливостей і загроз
для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних рішень. До основних цілей діагностики
досліджуваного стану підприємства відносяться:
об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності; постійний контроль раціональності функціонування господарських систем; прогнозування господарської діяльності (рис. 1).

Основні цілі діагностики фінансового стану підприємства

Об'єктивна оцінка результатів
комерційної діяльності,
комплексне виявлення
невикористаних резервів,
мобілізація їх для підвищення
ефективності підприємства в
майбутніх планових періодах

Постійний контроль
раціональності функціонування
господарських систем, контроль
за виконанням планів і
бюджетів, контроль за
процесами виробництва та
реалізації продукції

Прогнозування господарської
діяльності, наукове
обґрунтування перспективних
планів, оцінка очікуваного
виконання плану

Рис.1. Цілі діагностики фінансового стану підприємства*
*Сформовано за джерелом: [9, с. 321]
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Оскільки поняття діагностики розглядають як
частину оцінювання кризових ситуацій на підприємстві або етап антикризового менеджменту,
то головною метою діагностики фінансово-господарського стану підприємства є підготовка
інформації для прийняття управлінських рішень
на всіх щаблях ієрархічної драбини. Формування
підходів до проведення діагностики стану підприємства Н. Родіонова пропонує розглядати
крізь два аспекти [11, c. 42]:
1) фінансове та техніко-економічне діагностування з економічного погляду, що передбачає
періодичне дослідження відповідних аспектів
стану підприємства з метою уточнення тенден-

цій розвитку всіх видів діяльності, положення в
траєкторії життєвого циклу і потім – прийняття
економічно і соціально обґрунтованих рішень
для коригування;
2) організаційне діагностування як система
методів, прийомів і методик виконання досліджень
для визначення цілей функціонування суб'єкта
господарювання, способу їх досягнення, виявлення
проблем і вибору варіанта їх вирішення.
Важливим аспектом у процесі проведення діагностики є правильна її організація, під якою
розуміють визначення об’єкта діагностування,
основних цілей та завдань, які необхідно
розв’язати. Візуально це відображено на рис. 2.

ДІАГНОСТИКА
Об’єктом діагностики – може бути високоорганізована
система або елемент системи
Ціль діагностики – своєчасне розпізнавання ознак і природи тенденцій розвитку
соціально-економічної системи, встановлення факторів, що призводять до
небажаних наслідків, локалізація кризи, використання елементів дослідження як
засобу забезпечення ефективного управління, як підсумок встановлення стану
об’єкта засобами реалізації
Задачі діагностики – окресленя заходів, управлінських рішень, направлених на налагодження
роботи складових елементів системи і способів їх реалізації, нівелювання впливу шкідливих дій
відхилень критеріальних значень
Основні методи діагностики:
• аналітичні, основані, на основі застосування безконтактних методів за допомогою статистичної
інформації, використання комплексного економічного аналізу;
• експертні, основані на узагальненні оцінки та інформація, представлені експертами на основі
контактних методів;
• динамічне програмування – обчислювальний метод рішення задач управління з використанням
математичних моделей;
• лінійне програмування – математичний метод, що базується на оптимізації досягнення кількісно
визначеної цілі.
Послідовність етапів діагностики:
• встановлення належності об’єкта до зазначеного класу або групи об’єктів;
• виявлення відмінностей діагностуємого об’єкта від об’єктів свого класу шляхом порівняння
його фактичних параметрів з базовими;
• визначення допустимих відхилень від базових показників;
• розробка методики інституціональних норм в якості базових показників.
Рис. 2. Організація процесу діагностики*
*Сформовано за джерелом : [5, с. 14]
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Дослідженням виявлено, що у процесі діагностики використовуються необхідні методи, прийоми, специфічний інструментарій та інформаційні дані, необхідні для обґрунтування стану
діяльності підприємства з можливістю подальшого формування результативних підходів у
прийнятті адекватних рішень щодо поліпшення
діяльності підприємства в умовах трансформаційних змін і мінливості зовнішнього середовища, що має безпосередній вплив на ефективне
функціонування суб’єкта господарювання.
Висновки. Таким чином, діагностика фінансово-економічного стану підприємства покликана забезпечувати системне виявлення, аналіз,
прогнозування та ліквідування проблем підприємства з метою забезпечення прийняття превентивних управлінських рішень, спрямованих на
досягнення його стратегічних та тактичних цілей. Саме врахування принципів, методів, функ-

цій та видів діагностики (теоретичних засад)
дозволяє точно поставити діагноз та виявити
причини будь-яких негативних або позитивних
зрушень у показниках і тенденціях змін функціонування підприємства. Достовірність процесу
діагностування та аналізу фінансово-економічного стану підприємства сприятиме його ефективному і перспективному функціонуванню в
сучасних умовах господарювання. При цьому
комплексне оцінювання фінансового стану підприємства, що передбачає визначення економічного потенціалу суб'єкта, дає змогу забезпечити
ідентифікацію його місця в конкурентних ринкових умовах і є одним з найважливіших елементів в системі управління і прийняття господарських рішень. Подальші дослідження спрямовуватимуться у напрямі обґрунтування необхідності аналізу фінансово-економічного стану в системі антикризового управління підприємством.
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