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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

На сьогоднішній день однією з найважливіших умов для забезпечення 

нормального функціонування і розвитку всієї сфери підприємництва є економічна 

безпека підприємств. Кризовий стан економіки вимагає консолідації зусиль 

науковців і практиків з метою теоретичного обґрунтування проблем безпеки, 

розробки та використання ефективних механізмів її забезпечення як необхідної 

умови здійснення економічних трансформацій і зміцнення української нації. Щоб 

забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити 

обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових 

ресурсів у процесі фінансово-господарської діяльності кожного підприємства тобто 

проводити діагностику фінансового стану суб’єктів господарювання.  

Термін «діагностика» запозичений з медицини. Розглядаючи етимологію 

слова «діагностика», необхідно зазначити, що в перекладі з грецького diagnostics 

означає «здатність розпізнавати» і становить сутність вчення про методи 

постановки діагнозу і про причини хвороб [1]. 

Як зазначають науковці, фінансовий стан підприємства, його стійкість і 

стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної і фінансової 

діяльності. Якщо поставлені завдання в перерахованих видах діяльності успішно 

реалізовуються, це позитивно впливає на фінансові результати фінансово-

господарської діяльності підприємства [2]. 

Під діагностикою фінансового стану розуміють ідентифікацію стану об’єкта 

через реалізацію комплексу дослідницьких процедур, направлених на виявлення 

домінантних факторів такого стану, симптомів та причин виникнення проблеми 

або можливих ускладнень, оцінку можливостей підприємства реалізувати 

стратегічні і тактичні цілі, підготовку необхідної інформаційної бази для прийняття 

рішення. Діагностика покликана забезпечувати комплексне виявлення, аналіз, 

ліквідування та прогнозування проблем підприємства з метою забезпечення 

прийняття випереджуючих управлінських рішень, спрямованих на досягнення його 

стратегічних та тактичних цілей 

В економічних працях розглядаються різні види діагностики. Вони мають 

економічний характер, проте в них наявні різні умови застосування. Нечітко 

визначені часові проміжки, область і сфера застосування різновидів діагностичних 

зіставлень не дають змоги ефективно використовувати наявний методологічний 

апарат й інструментарій економічної діагностики, що призводить до порушення її 

реалізації. 

Діагностику фінансового стану підприємства доцільно здійснювати за такими 

основними напрямами: аналіз фінансової звітності підприємства за результатами 

його фінансово-господарської діяльності (складання економічного паспорту 



підприємства); аналіз конкурентних переваг і порівняльний аналіз із 

підприємствами –конкурентами; аналіз рівня і якості менеджменту підприємства; 

аналіз компетенцій та інтелектуального потенціалу підприємства; аналіз поставок і 

клієнтури підприємства, визначення ключових факторів успіху [3]. 

Одним із етапів діагностики фінансового стану підприємства, як підґрунтя 

забезпечення його економічної безпеки, є етап оцінки ефективності діяльності 

підприємства і його відповідних підрозділів по запобіганню можливих негативних 

впливів на фінансовий стан підприємства. Ця діагностика здійснюється за 

методикою оцінки збитків, які нівелейовані чи яких зазнало підприємство 

внаслідок реалізації запланованого комплексу заходів щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства в цілому та за рахунок діагностики фінансового 

стану підприємства, зокрема. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в умовах ринкової 

економіки, зростає роль діагностики фінансового стану як інструменту управління 

економічною безпекою підприємства, зміцнення фінансового стану, підвищення 

ефективності використання господарського потенціалу. 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 діагностика фінансового стану 

дозволить підприємству запобігти кризового стану та зможе попередити 

банкрутство. 
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